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يف هذا العدد

هل املو�سيقى علم؟!
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ن�سي �لبنف�سج �أن يناْم!!

�أم�سى �سحابته على رمٍل،

تو�ّسده �سغرٌي،

�ساق عنه �لبحُر...

و�ّت�سع �لّزبْد!

مْن يا حبيبي ال تخْف...

ال موَت بعَد �ملوِت...

جتتهُد �حلياُة لكي تكون لنا هناَك،

�إذ� عربنا من �سقوق �ملوِج...

ثّمَة ال يكوُن �مللُح مو�سودً� 

على جرٍح؛

وال عط�ٌش،

�رضير الزبد

�
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وال �ألعاب يقتلها �لر�سا�ُش،

وال حياٌة تنق�سي قهرً�...

وتنفُد من عيون �ل�سارعنَي

ـ بكل ما يف �لروح من ياأ�ٍش ـ 

بْد!!! على باب �الأ

من يا حبيبي...

لي�ش للكلمات بّحاٌر يلّقُنها �ملحاَر...

لكي تق�شَّ عليك لوؤلوؤًة،

وت�سهَق بالغناِء ـ طليقًة ـ يف �لّناِي..

�أو ترمي عليك �لليَل ـ مفجوعًاـ ...

و�أنت على �رسير �لبحر،

ماُن.. خاتلك �الأ

فمّر من موٍج قريٍب،

و�بتعْد!!

من يجمع �لّلم�ساِت عن كّفنِي ذ�بلتنِي،

من يوؤوي �لكناَر �إىل عذوبتِه،

ويكتُب �سريًة للع�سب قبل نزوحه،

ليِف، ويدّثُر �ل�سطاآَن بالّرمِل �الأ

لعّل خّدً� ال ُتخرم�سُه �ملياُه

�إذ� �ّت�سْد؟؟

�سبحان وجهَك ر��سيًا...

يطفو على �ل�سوء �ل�سفيِف...

نو�َر م�رسَقها، يعّلُم �الأ

كاأب�سط ُمعتقْد!
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باِح على �لهو�ِء، �رْس كال�سّ

فاأنَت من بجٍع...

ومن �سفٍق... 

ووقتَك يف عبوِر �ملاِء،

»حبٌل من م�سْد«!!

هل عّذبْتَك �لّريُح،

�أم خانْتَك �أوهاُم �لكباِر �لّز�حفنَي...

�إىل م�سارعهْم بدْد؟؟

ر�ُش!! جوفاُء هذي �الأ

حت�سدنا �أنينًا حارقًا،

وتظلُّ جائعًة بنا،

ال و�لٌد يروي �له�سيَم... وال ولْد.

هْل كنَت حتلُم �أّن حلمَك

عالٌق بني �لهديِل،

وكّلما رّف �حلماُم

على �أ�سابعَك �لطرّيِة،

�سال جنٌم و�ّتقْد!!؟

من �أّي ع�سفوٍر �رسْدَت...

ف�سار حلنَك موح�سًا؟

ال غ�سن يرتاُح �لن�سيُم عليِه،

ال �أفٌق يرّدُد ما ترّدَد يف نحيبَك،

 ... و�لف�ساُء �أ�سمُّ

ال ي�سغي ملوتَك مفردً�...

فاملوُت ال يهُب �نتباهًا للحياِة
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�إذ� �نفرْد!

ظماأ �لندى مما عرْقَت،

باِح، وكْنَت يف عتِم �ل�سّ

وجاُع من حجٍر �إىل ناٍي، تقودَك �الأ

و�أنت ـ كاأّي �سنبلٍة ـ ت�سقُّ �خل�سَب،

متت�سُق �لّرياَح،

بال �سنْد!!

جوعان؟

يا خجل �لرغيِف!!

يكاُد يقفُز من �سنابله �إليَك

فرمبا غفر �لرت�ُب له ذبولَك

حني ترويَك �حلكايُة

للعبري �إذ� �رسْد!! 

مْن يا �سغريي، ال تخْف...

�لبحر... و�لكلمات... و�ل�سجُر �لبعيُد 

�سموُع ر�هبٍة على باب �لكني�سِة...

حزُن بّحاٍر على مينائه �لنائي...

ق�سيدة �ساعٍر يتلو مديح فنائِه،

نب�ُش �لغمام بقلب ب�ستاٍن،

توّدُد عا�سٍق حلبيبٍة �أوىل،

وكلُّ �خللِق...

كلُّ �خللِق ـ بعدَك ـ 

ال �أحْد!!!

¥µ
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هل �ملو�سيقى علم؟! �سوؤ�ل كبري، �ختلف �لعلماء حوله منذ زمن طويل، 

�آخر، وقد  �إىل  �ملو�سيقى من ع�رس  �أهمية  ر�ء تختلف، ح�سب  �الآ وماز�لت 

�أن �ملو�سيقى علم، وبقدر ما  بحاث �لكثرية،  ثبت من خالل �لدر��سات و�الأ

خرى �أي�سًا، ال�سّيما  هي علم م�ستقل بذ�ته، فهي �سديدة �ل�سلة بالعلوم �الأ

خــرى  �الأ �لعلوم  بخدمة  تقوم  وهــي  و�لفيزياء،  و�لريا�سيات  �لفل�سفة 

عالم )�سلبًا �أو �إيجابًا(، و�إن دخل عليها كالٌم �أو  كاالجتماع و�ل�سيا�سة و�الإ

�سعٌر ت�سبح يف هيئة �أغنية �أو م�رسحية.. 

هل املو�سيقى علم؟!

�
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�أعلى من كل حكمة وفل�سفة، مرتبطة  »بيتهوفن« هي  �ملو�سيقى يف نظر 

�حلكم،  �أمــور  لت�سيري  معرفتها  يجب  لذلك  للكائنات،  �جلوهرية  بالعالئق 

ويذكر هريمان هي�سه، يف كتابه »لعبة �لكريات �لزجاجية« �أن �ملو�سيقى كانت يف 

�ل�سني �لقدمية تلعب يف حياة �حلكومة و�لبالط دورً� قياديًا، وكان �ل�سينيون 

خالق، بل  ي�ساوون بني �زدهارها �أو تدهورها، و�رتقاء �أو �نحطاط �لثقافة و�الأ

و�لدولة بكاملها.. ويرى هي�سه �أن �ملو�سيقى �لكال�سيكية، هي جوهر �لثقافة 

�لغربية، فيها يتج�ّسد تر�ث �لع�سور �لقدمية و�حل�سارة �مل�سيحية، وبف�سلها 

منلك طبيعة �إميان نور�ين ال يقهر، و�أخالقًا مو�سومة بالنبل و�ل�سهامة، ومن 

�أوروبــا ما بني  و�أ�ساليبها �لكثرية و�ملختلفة، و�لتي تطورت يف  خالل طرقها 

و�حدة على  كانت  روحًا عامة  نتجلى  و�لتا�سع ع�رس،  �ل�ساد�ش ع�رس  �لقرنني 

و�ل�سفافية..  �جلــر�أة  ن�سان..  �الإ م�سري  وقبول  �لب�رس،  مباأ�ساة  ملــام  �الإ �لــدو�م، 

�رس�ق �خلالد..  �لعناد �أمام �ملوت و�لبطولة.. �لتفاوؤل �خلارق، و�الإ

رقام  نغام، وكل �سل�سلة من �الأ �ملو�سيقى، علم ريا�سي ي�سّيد على قو�عد �الأ

تكّون �سلمًا مو�سيقيًا، جتعله م�ستقاًل يف طابعه ومز�ياه، ولي�ش من �لغريب 

ة، ت�ستخدم باإ�سار�ت وعالمات  �أن يقال، باأنها هند�سة �سوتية ذ�ت و�سيلة فذَّ

�لغّنية  �أ�سكالها  �أ�سبحت  وقد  بجدية،  �الأ كاحلروف  وتكتب  تقر�أ  فارقة.. 

فكار، وت�سجيل �خلو�طر..  ذ�ت تعبري يف نقل �مل�ساعر، و�سقل �الأ

�لزمني  �لتعاقب  خــالل  �ملو�سيقية  حركاتها  تتم  زمني  فن  �ملو�سيقى 

ب�سورة تو�فقية متتالية، ولها قوة موؤثرة يف �لنف�ش �لب�رسية، تتجاوز �سائر 

�لفنون، وقوة خارقة توؤثر يف �لطبيعة، �أو جتعل �لنف�ش منقادة، ت�ستعني 

»�أفالطون«  �لنا�ش، وقد �عتربها  ميــان و�لعقيدة بني  بها على بث روح �الإ

نحو  و�إر�سادها  �جلــامــدة،  �لعقول  تهذيب  يف  و�لفعال  �سا�ش  �الأ �لعن�رس 

�ملفاهيم �لو�قعية..
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�ملو�سيقى يف �حل�سار�ت �لقدمية، كانت �أ�سكااًل تعبريية لظو�هر �لفرح 

ن�سان، وقد مّرت مبر�حل عّدة، حتى و�سلت �إىل ما و�سلت  و�حلزن عند �الإ

�لنيل  وو�دي  �ل�سام  �لر�فدين وبالد  و�دي  �إليه من علم وفن، وكان لبالد 

�ملو�سيقية وجدت عندنا،  الت  �ملو�سيقى، فاأقدم �الآ دور كبري يف تطور علم 

و�أول »نوطة« �أو مدّونة مو�سيقية وجدت يف �أوغاريت على �ل�ساحل �ل�سوري، 

و�أقدم مدر�سة لتعليم �ملو�سيقى، وجدت يف �لق�رس �مللكي يف مدينة ماري 

�لرد على ماورد  �ل�سورية، ويف  �لبوكمال  بلدة  و�سط قرب  �الأ �لفر�ت  على 

يف كتاب »�ملو�سيقى و�حل�سارة« ملوؤلفه »هوغو اليخترنيت« لديَّ معلومات 

كثرية تدح�ش نظريته �لتي يتحدث فيها عن �ملو�سيقي �ليوناين »لينو�ش« 

ذ�ت  �للري(  )�لكنارة-  آلة  � �جلنائزية وخمرتع  �ملو�سيقى  »مبتدع  �أنه  ز�عمًا 

غريقية نف�سها تذكر  وتار �لثالثة، حيث ميكن �لقول بثقة �أن �مل�سادر �الإ �الأ

�أن �مل�سافرين �ليونانيني �إىل �سورية، كانو� ي�سمعون �رسخات تفّجع عالية 

يف مو�سم ح�ساد �لقمح، يطلقها �حلا�سدون مرددين، كلمة »�إيلينو�ش« يف 

مناحاتهم على �إله �لقمح �لقتيل، �لذي يت�سورونه يلقى م�رسعه حتت 

ترقى  �لتي  �لقدمية  �ملعتقد�ت  �أثناء �حل�ساد، وهي من  �ملناجل يف  وقع 

يف جذورها �إىل �لع�رس �حلجري �حلديث، وقد ن�سج �ليونانيون من هذه 

خبار ق�سة عن بطل مو�سيقي موهوم دعوه »لينو�ش«، ��ستقو� ��سمه من  �الأ

�ملناحة �لكنعانية �لفينيقّية »�إيالنو« �لتي تعني »ويل لنا«، وهي ت�سبه �إىل 

�سورية حتى هذه  �لند�بات يف  تطلقها  �لتي  �لفجيعة  بعيد �رسخة  حّد 

يام وهي »ويلي �أو ويل علينا«.. �الأ

وينقل عن �ملوؤرخ �ليوناين »تيودور� �ل�سقلي« قوله »�إنَّ لينو�ش هو �لذي 

بالد  يف  متــوز  �أ�سطورة  �إال  هي  ومــا  �ليونانيني«  و�ل�سعر  �ملو�سيقى  �خــرتع 

و�إنَّ  �ل�سوري،  �ل�ساحل  على  �أوغاريت  يف  »بعل«  له  �الإ و�أ�سطورة  �لر�فدين، 
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تهليلة »ع�ستار« و�ملو�سيقى �ملر�فقة لدى نزولها �إىل �لعامل �ل�سفلي، بحثًا 

وبر�« وخا�سة �إذ�  عن متوز وعودتها، هي �أ�سا�ش �لقّد��ش �ملو�سيقي وحتى »�الأ

خرية، يروي ق�سة عيد �لف�سح �ملجيد، �لتي  علمنا �أن �أقدم مناذج هذه �الأ

ال تختلف يف جوهرها عن �سعود ع�ستار من �لعامل �ل�سفلي، واليز�ل �سدى 

تهليلة ع�ستار، وولولتها يرتجع يف »هللويا« �لقّد��ش وولولته..

❁    ❁    ❁

»يوهان  ر�أ�سهم  وعلى  و�ملو�سيقيني،  �لعلماء  من  جمموعة  قامت  لقد 

�ملو�سيقى من  ة ومهمة لتخلي�ش  و�أوالده مبحاوالت جادَّ باخ«  �سيب�ستيان 

فنّية،  علمّية  �أ�س�ش  على  مبنية  عملّية،  بقدر�ت  و��ستثمارها  �الرجتالية، 

ن�سان، ويقّيدها باملعتقد�ت و�لطقو�ش،  و�تخذت �جتاهًا موؤثرً� يف حياة �الإ

ل �إىل نتائج  وقام »باخ« �أي�سًا بدر��سة تو�تر �ل�سوت فيزيائيًا وريا�سيًا، وتو�سَّ

م �لطبيعي، وتطبيقه على  ناجحة �أدت �إىل �لعمل على �رسورة تعديل �ل�سلَّ

بو�ب �لو��سعة �أمام تطور علم �ملو�سيقى..   لة �ملو�سيقية، وبذلك فتح �الأ �الآ

�أن  �مل�ستحيل  �أنه من  �ملتاأنية  �ملتابعة و�لدر��سة  لقد وجدت من خالل 

�إىل  �لدخول  دون  من  �ملو�سيقى،  عن  كاملة  فكرة  �لعادي  �مل�ستمع  ياأخذ 

يقاع »�لرمت«، و�للحن »�مليلودي«، و�لتو�فق �ل�سوتي  حّد ما يف خفايا �الإ

يقاع  »�لهارموين« و�ل�سكل �ملو�سيقي »فور مو�سيك« و�لنغمة »�لتيمة«.. فاالإ

ر يف �لنف�ش  يعني باليونانية: �أ�سا�ش �ملو�سيقى، ويقوم ب�سبط �لزمن، ويوؤثِّ

»فن  حــيــان  �الأ بع�ش  يف  ويبلغ  �لزمني،  �لتوقيت  على  ويــقــوم  مبا�رسة، 

�ملعنى �جلمايل  زيادة تو�سيح  �مل�ساعدة على  �أثر فّعال يف  وله  �لتعقيد«، 

للحن، فيعطي معنًى خا�سًا للمو�سيقى يف تكوينها وحيويتها.. وقد مّرت 

يقاع،  ن�سان من تدوين ما كان يوؤديه من �الإ �آالف �ل�سنني قبل �أن يتمكن �الإ

لو�ن..  وز�ن و�الأ �لذي له �أنو�ع كثرية متعددة �الأ
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�للحن �أو »�مليلودي« عن�رس مهم جدً�، جاء من كلمة »ميلو�ش« �ليونانية، 

وهو »�أغنية« بالعربية، وكذلك »لوغو�ش« �أي »حامل �لفكرة«، و�للحن هو 

وت�سل�سل  كاملة  فنّية  له قو�عد  �سكل مو�سيقي موحد،  �لنغمات يف  تتابع 

يقاع  �الإ ويلي  �أخــرى،  تــارة  �ن�سيابي  و�ساعري  تــارة،  �إيقاعي،  »ديناميكي« 

�سو�ت �أو �نخفا�سها.. والبد  �أهمية يف فن �ملو�سيقى، وهو عن�رس �رتفاع �الأ

حا�سي�ش، حتى يرتك �أثره يف نف�ش  �أن يكون �للحن قوّيًا، يثري �مل�ساعر، و�الأ

�مل�ستمع، ويحدد م�سمونه وقيمته �ملو�سيقية..

ويعترب �لتو�فق �ل�سوتي »علم �لهارموين« من �لعنا�رس �ملو�سيقية �ملعقدة 

نها ذ�ت �أنظمة وقو�عد معقدة..  مد، الأ �لتي حتتاج �إىل در��سة طويلة �الأ

وهناك من يرى �أن هذ� �لعلم مل يكن معروفًا قبل �لقرن �لتا�سع �مليالدي، �إذ 

ثار ك�سف لنا  كانت �ملو�سيقى تتاألف من �للحن �ملنفرد فقط، ولكن علم �الآ

معلومات عن وجود هذ� �لعلم ب�سيغته �لب�سيطة يف ح�سار�ت بالد �لنيل 

وبالد �لر�فدين، و�ل�ساحل �ل�سوري، وكان »حور�ش بن �أوزيري�ش« �إله �لتو�فق 

الت �ملو�سيقية. و�لنظام، ومديرً� للمو�سيقى، و�مل�رسف على �لعزف باالآ

�أي عمل  و�ملهمة يف  �ملميزة  فهي من �خل�سائ�ش  »�لتيمة«  �لنغمة  ــا  �أمَّ

وباأحرف  بت�سجيلها،  ويقوم  �ملو�سيقي،  �ملــوؤلــف  فكر  يف  يرت�سم  مو�سيقي 

حلان، وهناك من يقارن بني بناء �ملو�سيقى  مو�سيقية على هيئة حلن من �الأ

�ملو�سيقية  �سو�ت  فاالأ كثرية،  ــو�ٍح  ن يف  �لت�سابه  ذلــك  فيجد  �ل�سعر،  وبناء 

كالكلمات تتاألف منها عبار�ت وجمل وفقر�ت، يت�سل بع�سها ببع�ش �ت�سااًل 

منطقيًا، مثلما تت�سل�سل ف�سول رو�ية، �أو �أنا�سيد ملحمة �سعرية..  

�آخــر، وكان هناك مالمح عامة  �إىل  �ملو�سيقى من ع�رس  لقد �ختلفت 

متيز �ملو�سيقى �ل�سينية، عن �ليونانية، عن �لفرعونية، عن �لعربية وفق 

كانت  �سو�ء  �لعلمية  و�ملعاجلة  و�ملقامات  يــقــاعــات  و�الإ فــكــار  و�الأ �لقالب 
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�لع�سور  بثقافة  يرتبط  �ملو�سيقى  وتــنــّوع  »هارمونية«،  �أو  »بوليفونية« 

و�جلمال  و�ملفاهيم  �ساليب  �الأ وتبني  حتدد  �لتي  وح�سارتها،  �ملو�سيقية 

ن�سان و�لتاريخ وحدة ال تتفّرق  و�لتذوق، وقد ثبت �أن �ملو�سيقى و�لفن و�الإ

وال تتجز�أ، و�ملو�سيقى هي �لفن �لذي ميثل ع�رس �لتحّول �لوجد�ين يف 

ن�سان عرب �لع�سور و�حل�سار�ت.    تطور �الإ

❁    ❁    ❁

�سالم، وهناك �إ�سار�ت �إىل ذلك يعود تاريخها  �لعرب عرفو� �ملو�سيقى قبل �الإ

آ�سوري ي�سري �إىل �أن �لعرب  �إىل �لقرن �ل�سابع قبل �مليالد، فقد ورد يف ن�ش كتابي �

�لقدماء كانو� يغّنون �أغاين �لعمل، ويعزفون على نحو كان ياأخذ مبجامع 

�سالم  �سوريني، وكانو� يطلبون منهم �أن يزيدوهم طربًا.. ويف �سدر �الإ قلوب �الآ

ول يف �ل�سعر و�لغناء و�ملو�سيقى. كان هناك �سوق عكاظ، ملتقى �لعرب �الأ

ويعد �بن م�سحج )تويف عام ���م( �أملع مو�سيقي ظهر يف تلك �ملرحلة و�أبًا 

�سفهاين �سجل  غاين« لالأ للمو�سيقى �لعربية �لكال�سيكية.. كما يعدُّ كتاب »�الأ

�خلليفة  �أيام  �جلاهلية، حتى  �لعربي من  و�ل�سعري  �لغنائي  للرت�ث  جامع 

�لعبا�سي هارون �لر�سيد، ويتاألف من و�حد وع�رسين جملدً�، وهو مكر�ش ملو�سوع 

�00 �سوت )حلن( �لتي طلب هارون �لر�سيد من �إبر�هيم �ملو�سّلي، و�إ�سماعيل 

من  �لهائلة  �لذخرية،  بني  من  �ختيارها  �لعور�ء  �أبــي  بن  وفليح  جامع،  بن 

حلان �لتي كانت ر�ئجة يف زمانه.. �الأ

ول،  ومع �أن �ملو�سيقى �لعربية �سهدت ذروة �زدهارها يف �لع�رس �لعبا�سي �الأ

�إال �أن هذ� �لفن، و��سل تاألقه حتى يف ع�سور �النحطاط �ل�سيا�سي، وحظي 

»�لر�بوع«  فروع  �أحد  �أ�سبح  حيث  كادميية،  �الأ و�ساط  �الأ يف  حتى  باالهتمام 

دخلت  ذلك  �أثناء  ويف  �ملو�سيقى«  �لفلك-  �لهند�سة-  »�حل�ساب-  �لريا�سي: 

نظرية  و�أبــحــاث  موؤلفات  وظهرت  جديدة،  مو�سيقية  �آالت  �لعربي  �لوطن 

بلغت يف عددها زهاء مئتي موؤلف كتبت بني �لقرنني �لتا�سع و�لثالث ع�رس 
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�مليالديني، ومن �أبرزها ر�سالة �لفيل�سوف و�لعامل �لكبري �لكندي )�ملتوفى نحو 

عربي  مو�سيقي  كتاب  �أهــم  ويعد  للفار�بي،  �لكبري«  و»�ملو�سيقي  ���م(  عام 

رموي، ويف كتاب  دو�ر« ل�سفي �لدين �الأ �إ�سالمي ظهر �إىل �لوجود، وكتاب »�الأ

�بن �سينا »�ل�سفاء« ف�سل مهم جدً� عن �ملو�سيقى..

رموي )���-���هـ/����-����م( هذ� �لعامل �لعربي �لكبري  نتوقف عند �الأ

ن�ساء وعلم �لتاريخ، وكان من �أح�سن علماء ع�رسه  �لذي ��ستغل بال�سعر وعلم �الإ

دو�ر«  رموي« كتابه »�الأ ف »�الأ يف �ملو�سيقى، و�أهم من كتب يف علومها.. لقد �ألَّ

ومعارفه  جتاربه  خال�سة  فيه  و�سع  وقد  �لعبا�سية،  �خلالفة  �أيــام  �أو�خــر  يف 

مرتبة  الحتالل  و�أهلته  بعده،  �أتــى  من  جميع  عنه  �أخذها  �لتي  �ملو�سيقية، 

عظيمة بني علماء �لعرب، حيث ت�سري �مل�سادر �لتاريخية، �أنه مل يتفّوق عليه 

�أحد يف �ملو�سيقى منذ �إ�سحق �ملو�سّلي.. وحتى ندرك مدى علمه ومنهجيته 

�ملبتكرة يف علوم �ملو�سيقى �لعربية، نقتطف تعريفه للنغمة �لتي يقول عنها: 

�أو حادة  �أنها ثقيلة  »لكل نغمة نظريها يف �حلدة و�لثقل، وال يقال للنغمة 

�إال بالن�سبة �إىل �أخرى، و�أن �لنغمة �مل�سموعة من ن�سف �لوتر، حادة بالن�سبة 

للنغمة �مل�سموعة من منطقة ثقيلة، بالن�سبة �إىل �لنغمة �مل�سموعة من ُربعه، 

وكذلك للنغمة �مل�سموعة من �لربع حادة بالن�سبة �إىل �لنغمة �مل�سموعة من 

و�حــدة من هذه  �لُثمن، وكل  �إىل نغمة م�سموعة من  بالن�سبة  ن�سفه، ثقيلة 

خرى يف  ربع نظرية بع�سها بع�سا، ويقوم كل و�حد منها مقام �الأ �لنغمات �الأ

�لتاأليف، وطبعًا كل متعّلم مو�سيقيًا، َيْعَلُم جيدً� مدى �أهمية هذ� �لقول..

تتميز �ملو�سيقى �لعربية، با�ستخد�م �ل�سالمل �أو )�ملقامات( وهي ترتيب 

وهذ�  هابط،  �أو  �ساعد  �سّلمي  ب�سكل  �ملتتالية  �ملو�سيقية  للدرجات  معنيَّ 

�سبع،  درجــات  له  �لعرب  �ملو�سيقيون  ي�ستخدمه  �لــذي  �ل�سباعي  م  �ل�سلَّ

وله  �خلما�سي،  م  �ل�سلَّ ي�ستخدمون  �أنهم  كما  منه،  وىل  �الأ �لدرجة  وتكر�ر 

�لكامل،  �لديو�ن  ت�سكل  و�لتي  وىل منه،  �الأ �لدرجة  وتكر�ر  درجات خم�ش، 
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بعاد  �أو غلظة، وهذه �الأ وىل وتكر�رها حدة  وكتاف« بني �لدرجة �الأ �أي »�الأ

ترت�وح بني درجة �سوتية كاملة �أي )تون �أو بعد كامل، �أو ن�سفها، �أو ثالثة 

وروبية.. وقد دخل �إليها  �أرباعها( مثلما يحدث يف معظم �أنو�ع �ملو�سيقى �الأ

كثري من �لفروع و�لتق�سيمات �ملقامية، بحيث وجدت فو��سل بالغة �ل�سغر، 

م�ساك بها، ويرجع �سبب ذلك �إىل �لكرثة �لهائلة  ب على �مل�ستمع �الإ مما �سعَّ

من �ملقامات و�النتقاالت و�ل�سالمل �لنغمية �ملختلفة و�ملتباينة �لتي ت�رسبت 

آ�سيوية- تركية..(. �إليها )يونانية- فار�سية- �

لقد �أخذ �لعرب نظامهم �ملو�سيقي عن �ليونان، �ملنقول �أ�ساًل عن م�رس 

وغاريتية.. لذلك زخرت �ملو�سيقى �لعربية  �لفرعونية، و»�لنوتة« �ملو�سيقية �الأ

للمقامات  و�أ�سماء  فنية،  �ملت�سمنة مل�سطلحات  ثار  و�الآ �ملعامل  بالكثري من 

�أن  ويالحظ  غريق،  و�الإ �لفر�ش  من  �مل�ستقة  �ملو�سيقية  الت  و�الآ و�لنغمات 

�لع�سور،  ثابت مدى  ب�سكل  لنف�سه،  مل يحتفظ  �لعربي،  �ملو�سيقي  �لنظام 

ومل يتفق �ملوؤلفون حول طريقة تاأليفه، مع �أن ترتيب �لنغمات �لطبيعية 

غريق، �أي على �سكل  ي�سبه تلك �لتي يقوم عليها �لنظام �ملو�سيقي عند �الإ

رباعيات، وقد �أح�سى �لفنانون �لعرب يف مو�سيقاهم نحو مئة نغم �أو مقام 

مو�سيقاهم، مما  لتدوين  �لالزمة  �لعالمات  �أو  �سار�ت  �الإ وعرفو�  خمتلف، 

وروبية،  حلان �لكثرية، وذلك خالفًا للمو�سيقى �الأ �أثرى هذه �ملو�سيقى باالأ

�لتي تقل فيها تنّوع �لنغمات..

ختامًا، ال �أجد �أف�سل من قول �ملاي�سرتو يو�سف �ل�سي�سي يف كتابه »دعوة 

و�لنا�ش،  ر�ــش،  �الأ تروي  �أنهارً�  �ملو�سيقى  »كانت  به:  ختم  الأ �ملو�سيقى«  �إىل 

ودماًء تدفع �حلياة يف قلوب �لب�رس، و�رسً� يحكم �لروح.. كانت وحيًا يرتفع 

ن�سان، ويجعل منه حكمًة وعبقريًة ووحدًة.. هي نب�ش �لوجود، و�إيقاع  باالإ

مل، وعز�ء وبرد.. هي هو�ية وحب لكل �لب�رس.. ترددها �لطبيعة و�لتاريخ  �الأ

حالم دون ما �سجر«. ديان و�لكون و�الأ �ساطري و�لعقائد و�الأ و�الأ
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اأديب وناقد ووزير �ضابق للتربية والثقافة، ورئي�س هيئة المو�ضوعة العربية، وع�ضو مجمع اللغة 

العربية، واأ�ضتاذ التربية في جامعات عربية.

❁

اأولويات للرتكيز عليها يف نظامنا الرتبوي

ّد. محمود ال�سّيدد. محمود ال�سيدد. محمود ال�سّيد

❁

 ت�ش������تمل هذه الورقة على ثالثة جوانب 

ّولوي������ات كان ال بّدولوي������ات كان ال بّد من التركيز عليها 
من االأ

زمة التي  ّفي تربيتنا لمواجه������ة تحّدفي تربيتنا لمواجه������ة تحّديات االأ

ولويات  ������ت بالوط������ن، وتتمثل ه������ذه االأ المَّ الم������ت بالوط������ن، وتتمثل ه������ذه  ������ت بالوط������ن، وتتمثل ه������ذه  َّلمَّ
أ ا

الثالث في:

رنا شرنا شرنا  شعداد الكفي للمدر�س في ع�شعداد الكفي للمدر�س في ع� 1- االإ

اإعداداً ّن المعلم المعّدن المعلم المعّد
أ الحالي انطالقاً من ا

ّ هو المعّول عليه ف������ي  هو المعول عليه ف������ي  هو المعّول عليه ف������ي اإنجاح العملية  جي������داً

التربوية. 

2- الثقافة العلمية والتفكير العلمي في 

عالمي، انطالقاً ر التدفق المعرفي واشر التدفق المعرفي واشر التدفق المعرفي واالإ شع�شع�

أنه ال مواجهة للفكر التكفيري الظالمي  من ا

�س������اليب العلمي������ة العقالنية والثقافة  اإال باالأ

العلمية الهادفة الملتزمة. 

3- التربي������ة على المواطنة انطالقاً من 

إي مجتمع وال تقدم له اإال بهذه  إي مجتمع وال تقدم له 
النه ال نجاح النه ال نجاح الأ اأ

ًداًءداًء، وفكراً ونزوعاً
أ التربية معرفًة ووجداناً وا

وممار�سة. 

المدر�س���ين  اإع���داد  كفاي���ات  اأواًل: 

رنا الحاليسرنا الحاليسرنا الحالي اوتاوتاأهيلهم في ع�

اعداد المدر�س������ين وتاعداد المدر�س������ين وتاأهيلهم  اإنَّ كفايات اإ

رنا الحالي تتمثل فيمايلي:سرنا الحالي تتمثل فيمايلي:سرنا الحالي تتمثل فيمايلي: سفي ع�سفي ع�
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1ـ التمكن من فهم طبيعة الع�صر.

-  ع�صر العولمة.

-  ع�صر العلم والتقانة والمعلوماتية.

ريعة.صريعة.صريعة. ص-  ع�صر االت�صاالت ال�ص-  ع�صر االت�صاالت ال�

-  ع�صر التدفق المعرفي.

كاني.صكاني.صكاني. ص-  ع�صر التفجر ال�ص-  ع�صر التفجر ال�

-  ع�صر االختالل البيئي وتلوث البيئة.

ريعة.صريعة.صريعة. ص-  ع�صر التغيرات ال�ص-  ع�صر التغيرات ال�

ار صــــــار صــــــار  صــــــاح المادي وانح�صــــــاح المادي وانح� اح المادي وانح�ــــــاح المادي وانح�ــــــ ــــــر االجتيــــــر االجتي ر االجتيــــــر االجتيــــــ ــــــ-  ع�صــــــ-  ع�ص

القيم المعنوية.

- ع�صر النفعية المجتمعية والوظيفية.

-  ع�صر التفكير المنظومي.

-  ع�صر االبتكار والتجديد.

-  ع�صر حق القوة ال قوة الحق.

رهاب  ر التطرف والتع�صب واــــــر التطرف والتع�صب واــــــر التطرف والتع�صب واالإ ــــــ-  ع�صــــــ-  ع�ص

التكفيري.

-  ع�صر ازدواج المعايير... اإلخ.

2- التمكن من مادة االخت�صا�ص.

3- التمكن من مهارات التوا�صل باللغتين 

جنبية. العربية واالأ

4- التمكن من التكامل المعرفي في التكوين.

تثارة الدافعية لدى صــــــتثارة الدافعية لدى صــــــتثارة الدافعية لدى  صــــــن من ا�صــــــن من ا� ن من ا�ــــــن من ا�ــــــ ــــــ- التمكــــــ- التمك 5

المتعلمين.

ج التربوي ــــــج التربوي ــــــج التربوي  ــــــن من تمثل المنهــــــن من تمثل المنه ن من تمثل المنهــــــن من تمثل المنهــــــ ــــــ- التمكــــــ- التمك 6

مولي المتكامل على صمولي المتكامل على صمولي المتكامل على  صبمفهومه المنظومي ال�صبمفهومه المنظومي ال�

.System اأن المنهج نظام

7- التمكن من رب������ط المعارف النظرية 

بالعملية.

8- التركيز على الجوانب التطبيقية.

9- التركيز على كيفية التعلم، واالنتقال 

من التعليم اإلى التعلم، وتعليم الطالب كيف 

يتعلم؟

10- اإك�س������اب المتعل������م مه������ارات التعلم 

أ�سا�س للتعلم الم�ستمر مدى  الذاتي الذي هو ا

أنواع التعلم اأن يتعلم  الحياة، واإذا كان اأرقى ا

أ�س������اليب  الطالب كيف يتعلم باإر�س������اده اإلى ا

أنواع التنمية المهنية  التعلم الذاتي فاإن اأرقى ا

للمدر�س اأن يتعلم كيف ينّمي نف�س������ه، ويطّور 

أداءه، وكيف يحل م�س������كالت البيئة، ويواكب  ا

روح الع�س������ر المتدفق في معارفه، وال�سيما 

في مجال تخ�س�سه.

11- المرون������ة ف������ي اختي������ار الطرائ������ق 

جواء والم�ستويات. �ساليب في �سوء االأ واالأ

أ�ساليب الت�سجيع  12- التمكن من ا�ستعمال ا

والتعزيز في التعامل مع المتعلمين.

ب������داع لدى  13- التمك������ن م������ن تربية االإ

المتعلمين.

14- التمكن من ا�ستعمال تقنيات التعليم 

لكترونية والمعلومات وتوظيفها لم�سلحة  االإ

العملي������ة التعليمي������ة التعلمية )الحا�س������وب، 

العل������وم  م�س������ادر  نترن������ت(،  )االإ ال�س������ابكة 

المتطورة(... اإلخ.
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15- التمكن م������ن التمييز بين المعارف 

في ع�س������ر التدفق المعرفي وبين الخبرات 

المربية وغير المربية مما تن�س������ره ال�سابكة 

نترن������ت( ومواقع التوا�س������ل االجتماعي  )االإ

»الفي�س بوك«.

16- التمك������ن م������ن فهم نف�س������ية طالبه 

وتعرف حاجاتهم وميولهم واهتماماتهم.

أ�س������اليب  17- التمك������ن م������ن ا�س������تعمال ا

تقويم متنوع������ة ومتعددة تقي�������س المهارات 

العقلي������ة العلي������ا ل������دى المدر�س������ين )الفهم، 

الرب������ط، التحليل، التطبيق، التعليل، التقويم 

والنقد...اإلخ(.

18- التمكن م������ن توظيف نتائج التقويم 

في تطوير العملية التعليمية التعلمية.

19- التمكن من مهارات التفكير الناقد.

20- التمك������ن من مواجهة الم�س������كالت 

�ساليب العلمية. باالأ

ثانيـــًا: الكفايـــات المتعلقـــة بالثقافـــة 

العلمية في ع�سر التدفق المعرفي:

�لتغيـــر:  وقبـــول  �لتفكيـــر  مرونـــة   -1

مادام������ت طبيعة الع�س������ر تت�س������م بالتغيرات 

المتالحق������ة وال�س������ريعة كان عل������ى المناهج 

تزويد الدار�سين بالمرونة في التفكير تجاه 

أو تزمت،  التغيرات في مناأى عن اأي تحجر، ا

اأو جمود.

فــــق: وهذه كفاية  2- �النفتــــاح و�سعة �الأ

وثيقة ال�س������لة ب�س������ابقتها، اإذ ال�س������يء يقتل 

فق، وال�سيء  المرء مثل االنغالق و�س������يق االأ

يغن������ي خياله، ويجع������ل له مذاق������اً ورحابًة 

فق وبع������د النظر  واإن�س������انيًة مثل �س������عة االأ

خر  والتجدد الم�س������تمر، واحترام الراأي االآ

والتعدد في الروؤى.

3- �لتفكيـــر �لناقـــد: عل������ى اأن يكون 

النقد مو�س������وعياً ال ينظ������ر اإلى الظواهر 

بعين الر�سا وحدها، وال ينظر اإليها بعين 

ال�س������خط وحدها، واإنما ينظر اإليها بعين 

العدالة والمو�س������وعية ف������ي مناأى عن اأي 

أو تحامل،  أو ت�س������نج، ا أو تع�س������ب، ا تحيز، ا

يجابي������ات، وي�س������ير  ������ن المزاي������ا واالإ فيبيِّ

اإلى ال�س������لبيات بغية تالفيها، �س������عياً نحو 

ف�سل. االأ

ويرتبط التفكير النقدي ارتباطاً ع�سوياً 

بمناهج التفكير العلمي، وهو اليعني مجرد 

أو المعار�س������ة لما ه������و قائم، واإنما  الرف�س ا

يعن������ي درا�س������ة اأي ظاه������رة اجتماعي������ة في 

أبعادها  �سياقاتها االقت�سادية واالجتماعية وا

التاريخي������ة وجذوره������ا المجتمعي������ة الت������ي 

اأدت اإلى ت�س������كل هذه الظاه������رة، ويوؤكد دور 

التجديد والتغيير في البحث والمعرفة بغية 

بعاد الحقيقية للواقع، وال�سعي اإلى  ك�سف االأ

ف�سل. تجاوز عقباته، و�سوالً اإلى االأ
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وفي عملي������ة بناء التفكي������ر النقدي 

البد من تر�سيخ تقاليد معينة تتمثل في 

خر،  احت������رام الراأي، وتقدير ال������راأي االآ

حكام، ذلك  والمو�سوعية في اإ�سدار االأ

ن ال�سخ�س������ية المتكامل������ة ه������ي التي  الأ

خرين، وت�س������عى اإلى  تتقبل النقد من االآ

أدائها نحو  تعديل م�س������ارها، وتطوي������ر ا

ف�س������ل في �س������وء ما يوجه اإليها من  االأ

مالحظات.

�ساليـــب  مو�جهـــة �لم�ســـكالت باالأ  -4

ن التفكير الخرافي واتباع  �لعلمية: ذلك الأ

أ�ساليب ال�س������حر وال�سعوذة والترهات من  ا

�س������اليب الدالة على التخلف، في حين  االأ

اأن مواجهة الم�س������كالت بطري������ق اإعمال 

العق������ل والتفكي������ر واإدراك العالقات بين 

أو  الظواهر المدرو�س������ة، طبيعي������ة كانت ا

�س������اليب الدالة  على  اجتماعي������ة، من االأ

التقدم والرقي.

بــــد�ع: اإنَّ ع�س������رنا ل������م  5- تربيــــة �الإ

يعد يحتم������ل ثقاف������ة الذاك������رة وحدها، 

ول������م يعد يحتمل االعتم������اد على الحفظ 

وحده ف������ي تنمية العق������ل، واإنما يتطلب 

ا�ستثارة المهارات العقلية العليا من فهم 

وتمث������ل وربط وموازنة وتحليل وتف�س������ير 

بداع  وتعليل ونقد وتقويم و�س������والً اإلى االإ

واالبتكار.

6- �لتعلــــم �لذ�تــــي: تج������اوز ع�س������رنا 

المراح������ل الت������ي يعتمد فيه������ا المرء على 

خري������ن للو�س������ول اإلى المعرف������ة بعد اأن  االآ

تعددت م�س������ادر التعلم، ول������م يعد المعلم 

م�س������درها الوحيد، فبات عل������ى المرء اأن 

يعتمد على نف�س������ه في التنقي������ب والبحث 

واكت�س������اف الحقائق والمعلومات، فال�سيء 

يعدل لذة اكت�س������اف المعارف معتمداً على 

ذاته، والمعلومات المتو�سل اإليها عن هذا 

الطري������ق تبقى را�س������خة ف������ي الذهن، ومن 

ال�س������عوبة محوها في حين اأن المعلومات 

خرين  التي يتو�سل اإليها بطريق نقلها من االآ

دون بذل اأي مجهود في �س������بيل الح�س������ول 

عليه������ا، ه������ي معلوم������ات معر�س������ة للزوال 

والن�س������يان، ومن هنا باتت طبيعة الع�س������ر 

تتطلب اأن يتمكن كل فرد من اأن يعلّم نف�سه 

طوال حياته بحيث يكون التعلم الذاتي هو 

�سا�س للتعلم الم�ستمر مدى الحياة. االأ

كفاية امتالك مهارات التفكير:

مهارة �لتركيز:

1- تحديد الم�سكالت.

هداف. 2- و�سع االأ

مهارة جمع �لمعلومات:

1-   المالحظة.

�سئلة. 2-  �سوغ االأ
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مهارة �لتذكر:      

1-  الترميز.

2- اال�ستدعاء.

مهار�ت �لتنظيم:  

1-  المقارنة.

2-  الت�سنيف.  

3-  الترتيب.

4-  العر�س.

مهار�ت �لتوليد:

1-  اال�ستنتاج.  

2-  التنبوؤ.

ي�ساح(. 3-  التف�سيل )االإ

مهارة �لتكامل: 

1-  التلخي�س.

2-  اإعادة التركيز.

مهارة �لتقويم:   

1-  تحديد المعايير.

2- التحقق.

 كفاية ال�سلوكات المطلوبة:

مانة واال�ستقامة. -  ممار�سة االأ

-  احترام قيمة الجهد والعمل.

-  النظام و�سبط النف�س.

خرين. -  احترام االآ

-  تقدير التنوع.

خرين ع�سواً في فريق. -  العمل مع االآ

-  تحمل الفرد م�سوؤولية عمله.

خال�س في الحياة العائلية والحياة  -  االإ

ال�سخ�سية والمجتمع.

-  االعتزاز بالموهبة.

-  ال�س������عور بالم�س������وؤولية ف������ي مجتمع 

ديمقراطي.

-  تقدير المربين واحترامهم.

�سهام في العمل التطوعي. -  االإ

قبال على الحياة بتفاوؤل. -  االإ

 كفايات التربية على المواطنة:

1- اإك�س������اب الدار�س������ين كفاية تعريف 

عل������ى  والتربي������ة  المواطن������ة  مفهوم������ي 

المواطنة.

2- اإك�ساب الدار�سين كفاية تمّثل عنا�سر 

التربية على المواطنة.

أداء الواجبات قبل  -  تربي������ة على ثقافة ا

اأخذ الحقوق.

ن�س������ان  االإ حق������وق  عل������ى  تربي������ة    -

والديمقراطي������ة عبر منهجية �س������املة تربط 

داء. بين الفكر والوجدان واالأ

-  تربية على حب الوطن والم�س������اركة 

والتوا�س������ل  والغيري������ة  المجتمعي������ة 

االجتماعي.

يجابي واحترام  -  تربية على التفاعل االإ

القوانين.
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-  تربي������ة على العدالة في اإن�س������اف كل 

امرئ في �سوء اإمكاناته وقدراته والم�ساواة 

أبناء  في الموق������ع القانوني واالجتماعي بين ا

الوطن الواحد.

-  تربي������ة على ثقافة الت�س������امح والحوار 

وال�سالم.

-  تربية على المبادرة وخلق فر�س عمل 

جديدة.

�سلوب العلمي والتفكير  -  تربية على االأ

النقدي.

-  تربي������ة على الم�س������اركة ف������ي تحمل 

الم�س������وؤولية، وعلى ال�سعور بالم�سوؤولية تجاه 

فراد والجماعات. حقوق االأ

-  تربية على اإتقان العمل.

-  تربية على تما�سك المجتمع ووحدته 

الوطنية والعمل الم�سترك.

-  تربي������ة عل������ى العم������ل ب������روح الفريق 

وممار�سة العمل الجماعي.

-  تربية على ا�س������تثمار الوقت في �سبيل 

الم�سلحة الوطنية.

-  تربية على العمل التطوعي.

-  تربية على الدفاع عن الوطن والغيرة 

على حماية ممتلكات������ه، ومواجهة التحديات 

التي يتعر�س لها.

أيه  خ������ر في را -  تربي������ة على احترام االآ

ومعتقداته، واحترام التعددية والتنوع.

-  تربية على عزة النف�س وكرامتها وقوة 

رادة. االإ

-  تربي������ة على التحلي بالتف������اوؤل دائما 

في مناأى عن التيئي�س والتثبيط وغر�س روح 

االنهزامية.

3- اإك�ساب الدار�سين الكفاية في جوانب 

التربي������ة عل������ى المواطنة معرف������ًة ووجداناً 

أداًء. وا

�لجانـــب �لمعرفـــي: معرفة تاريخ الوطن 

وجغرافيت������ه وبنيت������ه الحكومي������ة والحي������اة 

نظمة والحقوق  ال�سيا�س������ية، والد�س������تور واالأ

والواجبات... اإلخ.

�لجانــــب �لوجد�نــــي: وه������و مايتعل������ق 

بحزمة من الم�س������اعر والقي������م والمواقف 

واالتجاه������ات اعتزازاً واحتراماً وحر�س������اً 

وانتم������اًء ومحبًة من مث������ل: محبة الوطن 

والتعل������ق ب������ه، والحر�س عل������ى ممتلكاته، 

ح�سا�س بالكرامة وال�سعور بالم�سوؤولية،  واالإ

نظم������ة، واحترام  واحت������رام القواني������ن واالأ

الراأي والتعددية والتنوع.. اإلخ.

د�ئي: ويتمثل في ال�سلوك  �لجانب �الأ

القول  بي������ن  واالن�س������جام  والممار�س������ة 

أ  والعمل، والدعوة والممار�س������ة، والمبدا

والتطبيق، والم�ساركة في اتخاذ القرار 

والعمل التطوع������ي، والدفاع عن حقوق 

خرين، والتمرد على اأي خلل يكتنف  االآ



اأولويات للتركيز عليها في نظامنا التربوي

�� 2015    ت�شرين الثاين   2015    ت�شرين الثاين   2015 626العــدد   626العــدد   626

الم�س������لحة العامة، وي�س������يء اإلى �سمعة 

الوطن.. اإلخ.

4- اإك�س������اب الدار�س������ين كفاي������ة تعرف 

خف������اق في التربية  العوام������ل الموؤدية اإلى االإ

على المواطنة:

�سرة والمدر�سة  - التربية الم�ستبدة في االأ

والجامع������ة تحول دون تفت������ح الثقة بالنف�س 

والمبادرة واال�ستقالل، وتعّود على المداهنة 

ذعان. والرياء واالإ

-  الق�سور في المناهج التربوية محتوًى 

وطريقًة وتقويماً.

-  الق�س������ور في الممار�س������ة المجتمعية 

كما في العمل التطوعي، واحترام القوانين، 

والتفكير العلمي وال�سعور بالم�سوؤولية وتاأدية 

الواجبات.. اإلخ.

-  غي������اب التن�س������يق بي������ن الجه������ات 

أ�س������رًة ومدر�سًة ومجتمعاً بجميع  المعنية ا

قطاعات������ه، وبي������ن التعليمي������ن النظامي 

والالنظامي وغير النظامي، وبين القطاع 

العام والخا�س.

عم  -  غي������اب القدوة الح�س������نة ف������ي االأ

غلب. واالأ

5- اإك�ساب الدار�سين كفاية البحث 

آلية  ع������ن العوامل الموؤدية اإل������ى تفعيل ا

النهو�������س بالتربية عل������ى المواطنة من 

مثل:

-  تحقي������ق العدالة والم�س������اواة وتكافوؤ 

أ�س������ا�س الجدارة والكفاية في  الفر�س على ا

من������اأى عن الوالءات التقليدية التي تجاوزها 

الع�سر.

-  تطبي������ق القانون على الجميع دون اأي 

ا�ستثناء.

-  الم�س������اءلة بغي������ة اجتث������اث الف�س������اد 

ومحا�سبة المق�سرين.

-  التوعية وعقد دورات تدريبية للمعنيين 

أدلة ومطويات ون�سرات لهذه  كافة، وو�س������ع ا

الغاية.

عالم في مجال  -  اإ�س������هام و�س������ائل االإ

التوعي������ة من حي������ث اإقامة ندوات ون�س������ر 

مقاالت وتقديم م�سل�س������الت وم�س������رحيات 

معززة.

-  اإ�س������هام الموؤ�س�س������ات الديني������ة وُدْور 

العبادة ف������ي مجال التوعية بحيث ي�س������مل 

الخطاب الديني الم�ستنير التب�سير بمبادئ 

هذه التربية وال�س������لوكات ال�س������حيحة في 

مجالها.

-  ن�سر ثقافة العمل التطوعي والتدريب 

عليه ف������ي ميادين متعددة: نظافة ال�س������ارع 

والحي والبيئة المحيط������ة، تنظيم المرور، 

ترمي������م المبان������ي، االلتف������ات اإل������ى مراكز 

يواء، التبرع بالدم، تقديم الم�س������اعدات  االإ

للمنكوبين.. اإلخ.
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بي������ن جمي������ع  والتكام������ل  التن�س������يق    -

الموؤ�س�س������ات والهي������اكل االجتماعي������ة تربية 

واإعالماً وثقاف������ة، وجمعيات اأهلية، وجهوداً 

ر�سمية.. اإلخ.

�س������اليب العلمي������ة  -  التركي������ز عل������ى االأ

والعقالنية في المناق�س������ة والحوار واحترام 

راء، ونبذ كل تع�سب وت�سنج وتحيز. االآ

-  التركيز على القدوة الح�س������نة والمثل 

على في ال�سلوك والممار�سة. االأ

أ�س������كال التعبير  -  توظيف بع�س ا

الفن������ي والجماهي������ري في تر�س������يخ 

التربية على المواطنة فكراً ونزوعاً 

.
ً
أداء وا

-  ت�س������جيع النا�س������ئة على االن�س������مام 

ندية ف������ي المدار�س  اإل������ى الجمعي������ات واالأ

تنوي������ع  م������ع  والجمعي������ات،  والجامع������ات 

أو  أو اجتماعية ا المنا�سط »ريا�س������ية كانت ا

ثقافية.. اإلخ«.
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الم�ضتقل  والخبير  المتحدة،  مم  للأ ال�ضورية  الرابطة  رئي�س  الدولي.  القانون  في  ومفكر  باحث 

مم المتحدة )2002-2009م(. ن�ضان في الأ لدى مجل�س حقوق الإ

❁

مذكرات اليون�سكو
اءات وفكرةساءات وفكرةساءات وفكرة س�س�  ذكريات واإ

د. جورج جبور

❁

اأوال: لم���اذا هذه الذكري���ات, وما خطة 

تنظيمها؟ 

في ع������ام )1947م( وجدت نف�س������ي, مع 

������من الهم العام. كنت في التا�سعة س������من الهم العام. كنت في التا�سعة س������من الهم العام. كنت في التا�سعة  س �س � لداتي,

تركت ستركت ستركت  سدر قرار تق�س������يم فل�سطين. ا�سدر قرار تق�س������يم فل�سطين. ا� در قرار تق�س������يم فل�سطين. ا�سدر قرار تق�س������يم فل�سطين. ا�س سحين �سحين �

ال��ال��الء التالميذ في االحتجاج. كرهت  ������ �مع الزم����مع الزم���

مم المتحدة. ثم في عام )1948م( دخلت  االأ

أك������ن اأعرف الرابط  في حب اليون�س������كو. لم ا

ولى ومنظمة الثقافة  بين منظمة ال�سيا�سة االأ

ٍدخلني في حب اليون�س������كو مرٍبدخلني في حب اليون�س������كو مرٍب
أ ول������ى. ا االأ

�ستاذ اأديب الطيار. كان  هير هو اسهير هو اسهير هو االأ سافيتي �سافيتي � افيتي �سافيتي �س س�س�

تمر اليون�سكو في وتمر اليون�سكو في وؤتمر اليون�سكو في  وهد موهد م هد مسهد مس سن ي�سن ي� أ �ستاذ اأديب ا اللاللالأ
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�ن يخبرن�ن يخبرن� عنه. ال �أدري ب�أية �صفة  أ بيروت ثم �

إدري �إدري �إن تكلم فيه.  أ ؤلم�ؤتمر وال �لم�تمر وال �لم�ؤتمر وال � إذهب �إذهب �إلى �

�ك�ك�,  كصكص صن�صن� ن��ن�� �لي�لي �فيت�فيت� عنه, وعن � �ث �ص�ث �ص� لكنه حدَّ

تقبل. صتقبل. صتقبل.  صلم�صلم� �ل ب�ل ب� ؤ�وؤل ب�ول ب�وؤ �ولتف�ولتف � روح� روح�ً من � �ع فيه�ع فيه� ع فيه�ع فيه� �������������� ������ص������ص ص�ص� ف�أ

�الهتم�الهتم�م  �ي�ي�م �أن ت�صرفني عن � تطع صتطع صتطع �الأ صولم ت�صولم ت�

�ك�ك�. وكيف ت�صرفني  كصكص صن�صن� ن��ن�� �لي�لي �لمتحدة وب�لمتحدة وب� �مم �مم � �الب�الب�الأ

�نب�نب�ء تَذكر   أ �مي�������مي�������ً � مي�������مي������� �لمنظمتين ي�لمنظمتين ي �فين�������فين������� من � ��وت��وت��

�لخريف  �لمنظمت�لمنظمت�ن ه������ذ� �بهم�بهم�؟ وتحتف������ل �

مم �لمتحدة  ������بق ص������بق ص������بق �الأ ص������بعين. ت�ص������بعين. ت� ������بعين. ت�ص������بعين. ت�ص صل�صل� � �غهم�غهم� غهم�غهم� �ببل�ببل

رين صرين صرين  ص ت�ص ت� �ريخ والدته�ريخ والدته�. �إنه 24 � في ت� في ت� �������ك�������ك� ������كص������كص صن�صن� ن��ن�� �لي�لي �

�نت والدته�نت والدته� � فك� فك� �ك�ك� كصكص صن�صن� ن��ن�� �لي�لي � �م�م� أ ول )1945م(. � �الأ

إم(. �إم(. �إال �أن والدة  �لث�لث�ني )1945 رين صرين صرين � ص ت�ص ت� في 16

� وك� وك�نت  � كبير� كبير�ً � دولي� دولي�ً �ن حدث�ن حدث�ً �لمتحدة ك�لمتحدة ك� مم � �الأ

ع حدث والدة صع حدث والدة صع حدث والدة  ص�ص� �� ت�� ت�� � بينم� بينم� رية في �صميمهص�رية في �صميمهص�رية في �صميمه, ص��ص��

ص�ي�ص�ي�ص�ً. أ رية في �صميمه �ص�رية في �صميمه �ص�رية في �صميمه � ص�نت �ص�نت � � وك� وك� �,ك�,ك�, كصكص صن�صن� ن��ن�� �لي�لي �

�������ك�������ك� من خالل  ������كص������كص صن�صن� ن��ن�� �لي�لي �مي ب�مي ب� �هتم�هتم� �ت�ت�بع������ت �

�قتر�قتر�ح  �لدولية. ك�لدولية. ك�ن لي � �لمنظم�لمنظم�ت � ������ة ص������ة ص������ة � ص�ص� در�

�م �م �لدولي  �لع�لع� �م ب�م ب� �ت لالهتم�ت لالهتم� �بعين�بعين� بعينصبعينص صل�صل� �ئل �ئل � أو� في �

آنذ�ك,  �������تج�������تج�ب وزي������ر �لتربي������ة � ������تجص������تجص ص�ص� �للكت�للكت�ب. �

ت صت صت  صهلل. جل�صهلل. جل� �ن بغج�ن بغج�تي, رحمه � �ل�صديق عدن�ل�صديق عدن� �

خر  الول  - والول  - والآ ال  ال  الأ �ك�ك� كصكص صن�صن� ن��ن�� �طنية للي�طنية للي طنية للي�طنية للي� �ل�ل مع �للجنة �

�يته�يته� أ ��صي��صي�ت فرحت حين ر� �صي��صي� � ت� ت ��صدرن��صدرن� أ مرة. �– مرة. �– مرة. �

رة في ص�رة في ص�رة في �ل�صحف. ص�من�ص�من�

�م�م�ت  �هتم�هتم� ��������ن��������ن��ت الحقة, � ������نص������نص صبعت, في �صبعت, في � �وت�وت�

�, �ص������لة به�, �ص������لة به�, ولكنني لم �أكن  �ك�ك� كصكص صن�صن� ن��ن�� �فية للي�فية للي �ثق�ثق�

�ي�������ي�������م جزء�ً م������ن �لفريق  م من �م من �م من �الأ �ي ي�ي ي ف������ي �أ

�لعالقة معه�لعالقة معه�.وعلى مدى  �لمكلف ب�لمكلف ب� ري ص�ري ص�ري � ص�ل�ص�ل� �

أو وثيقة عالقتي  �سنوات عملي لم تكن كثيفة ا

باليون�سكو.

وهنا يرد �سوؤال وجيه: كيف تكون لي اإذن 

جابة عن  ون؟ ولالإ ذكريات عنها ت�ستحق اأن تدَّ

جزاء الثالثة التالية  هذا ال�سوؤال اأخ�س�س االأ

لموا�س������يع هي حق������وق الموؤل������ف واالهتمام 

�سالمية وحلف الف�سول. عياد االإ باالأ

ثم اأتحدث باخت�سار عن تر�سيح الدولة 

دارة حقوق  ال�س������ورية لي للعم������ل مدي������راً الإ

ن�س������ان في اليون�س������كو، وعن تر�سيحها لي  االإ

أتق������دم بعد ذلك  لنيل جائ������زة الت�س������امح، وا

�سع على الورق حديثاً هاماً عن اليون�سكو  الأ

وطرفتين، واأختم بروؤيتي لليون�سكو، ومن ثم 

اأترك الحكم للقارئ ليرى اإن كان في تدوين 

�س������ارع  هذه المذك������رات ما ينفع النا�س. والأ

اإلى منا�س������دة كل من عمل من ال�سوريين في 

الحقل اليون�س������كي، وال�س������يما من المهتمين 

ث������ار، تدوين م������ا خبروا. من  بالتربي������ة وباالآ

ذكريات تاريخنا.

لف: ثانيا: حقوق الموؤ

في عام )1977م( تلقيت دعوة م�س������تركة 

ومبي )وه������ي الوايبو(  م������ن اليون�س������كو واالأ

لتقدي������م بحث ف������ي حلقة علمي������ة تعقد في 

المغ������رب بالتعاون م������ع المنظم������ة العربية 

للتربية والعلوم والثقافة. لعل �س������بب دعوتي 

ألقيتها في دم�سق عن  ما ذاع عن محا�س������رة ا



كو .. ذكريات وضكو .. ذكريات وضكو .. ذكريات واإ�ضاءات وفكرة ضمذكرات اليون�ضمذكرات اليون�

�� 2015    ت�شرين الثاين   2015    ت�شرين الثاين   2015 626العــدد   626العــدد   626

الملكية الفكرية، محا�سرة كتب عنها الحقاً 

رئي�س اتحاد النا�س������رين ال�س������وريين وا�سفاً 

ولى من نوعها في �سورية.  اإياها باأنها االأ

جاءت محا�سرة المغرب لتعالج مو�سوع 

قط������ار العربية غير  حقوق الموؤل������ف في االأ

المن�س������مة اإل������ى االتفاقي������ات الدولية بهذا 

ال�س������اأن. لقيت المحا�س������رة قبوالً جيداً في 

الحلقة عبَّر عنه������ا علنا الدكتور وكان ممثل 

لك�سو لدى اليون�سكو واأ�سبح الحقا رئي�س  االأ

مجل�س ال�س������عب الم�س������ري. بق������ي معي من 

زي������ارة المغرب انطباع������ان ال يغيبان وذكرى 

ول قا�س ومنعدم الفائدة.  �سارة. االنطباع االأ

لك�س������و - وه������و جزائري -  م�س������يفنا من االأ

ل������م يتمكن من اجتياز الح������دود بين البلدين 

أ�سجل ان�سحاباً،  العربيين المتجاورين. كدت ا

أو تقنع الحكومة  و�س������عيت لكي توؤجل الندوة ا

المغربية بال�س������ماح لم�سيفنا بالح�سور. ثم 

ر�سخت وقد �س������جعني عليه ر�سوخ »غزية« 

أنا اإال منه������ا. االنطباع الثاني قا�ٍس  التي ما ا

وفي������ه تو�س������يع اأفق ال بد من������ه. حين امتدح 

الدكتور ح�سن �سعب، اللبناني العروبي، اأمام 

ال�سيوف المدعويين على ماأدبة  �ساحب دار 

أبو طالب،  �ستاذ محمد ا ن�س������ر مغربية هو االأ

حين امتدح تو�سع ا�ستعمال المغاربة للعربية 

ف������ي مداخالتهم التي �س������معها، وزاد بتحية 

عروب������ة المغرب، ث������ارت عليه ثائ������رة زوجة 

الم�س������يف قائلة: نحن اأمازيغ ول�سنا عرباً. 

وكان هياط ومياط. اإال اأن ح�س������ور الماأدبة 

�سهل ه�سم ما جرى. 

ا الذكرى ال�سارة فهو حديث مطول مع  مَّ
أ ا

�سقيق �ساحب الدعوة، الدكتور عبد الهادي 

أبو طالب، ال�سفير والوزير والم�ست�سار، عن  ا

�سقاء القادة العرب،  �سجون العالقات بين االأ

�س������جون خبرها وكان ل������ه دوره في عالجها 

واهلل اأعلم.

وا�س������تغرقتني م�س������ائل حق������وق الموؤلف 

وت�س������اعفت  فيه������ا  قراءات������ي  وو�س������عت 

محا�س������راتي عنها. الحظت اأن اليون�س������كو 

تذكر لليونان وللرومان تاريخاً من الف�س������ل 

ف������ي تر�س������يخ مفاهيم ال�س������رقة الفكرية وال 

تذكر للعرب �س������يئا م������ن ذلك. قلت ذلك في 

محا�س������رة عامة في حلب ح�سرها الدكتور 

م������ر مدير ثقافة  م�س������طفى ميرو اهتم باالأ

حل������ب. كتب اإل������ى وزارة الثقافة. وال اأعرف 

آثار تلك المرا�سلة الر�سمية اإال ما ذكرته  عن ا

عنها في ال�سفحة )10( من كتابي وعنوانه: 

ف������ي الملكي������ة الفكرية )دم�س������ق، دار الفكر 

1996م(. هل من متبرع ف������ي وزارة الثقافة 

يخبر الق������ارئ عم������ا اإذا كان كالم حلب قد 

انتقل اإلى دم�سق فباري�س؟ 

أنه انتقل. ذات ي������وم تلقيت دعوة  ربم������ا ا

لك�سو اإلى  م�س������تركة من اليون�س������كو ومن االأ

حلقة �س������مت ما دعي »الم�ست�سارون العرب 

في حقوق الموؤلف«، وعقدت في تون�س بين 
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)28 – 5 و1 – 6 – 1990م(. كانت المهمة 

و�سع هيكل مقرر درا�سي عن الملكية الفكرية 

على الم�س������توى الجامع������ي. كان في الحلقة 

خبير الملكية الفكرية الذي ورث هذا العلم 

آفاقه الجديدة. لدي  أبيه وم�سى به اإلى ا عن ا

أزال اأتذكر  ن. ما ا ا�سمه واإن لم يح�سرني االآ

الحما�س������ة حين حدثن������ي ذات لقاء عن تعبه 

ذاعة الم�س������رية حتى اأقنعها  ف������ي متابعة االإ

باإعطاء مطربي م�س������ر ما ي�س������تحقون لقاء 

اإذاعتها اأغانيه������م. في الحلقة اأدخلت جزءاً 

تمهيدياً عن اهتمام العرب بحقوق الموؤلف، 

�سفعته ب�سرورة اأن يبتدئ المقرر ببيت �سعر 

�سا�س القانوني لحقوق  للمتنبي و�س������ع به االأ

الموؤلف المادية:

فاإنما �ــســعــرًا  ـســدت  اأنــ�ـ اإذا  اأجـــزنـــي 

مـــرددا الــمــادحــون  اأتــــاك  ب�سعري 

ظه������رت مقترحاتي في �س������لب التقرير 

أ�س������األ اإن  الختام������ي يّتوجها بيت المتنبي. وا

لك�سو يتابع التنفيذ. كان ثمة متبرع من االأ

الم�ســـلمين  بعيـــدي  الهتمـــام  ثالثـــًا: 

�سحى: ول�سيما بالأ

ردنية،  في اأحد اأعداد جريدة الراأي االأ

أواخ������ر عام )1987م(، ق������راأت اإعالناً عن  ا

ن�سان  �س������غور وظيفة مدير اإدارة حقوق االإ

في اليون�سكو. ر�سحتني الحكومة ال�سورية، 

ول������م اأفز كم������ا �س������يرد في م������كان الحق.

اإال اأن المدي������ر العام دعان������ي تقديراً لي، 

أو تبرعاً منه بجائزة تر�س������ية لال�س������تراك  ا

في موؤتمر حا�س������د عنوانه: بناء ال�سلم في 

عقول الب�س������ر. عقد الموؤتمر في �س������احل 

العاج �سيف )1989م(. عهد اإلي في ذلك 

الموؤتمر باإلقاء كلمة الم�ساركين وعن هذا 

مر ثمة المزيد في مقال ن�س������رته مجلة  االأ

داب اللبناني������ة )2002م(. م������ن �س������احل  االآ

العاج غ������ادرت اإل������ى باري�س حي������ث راأيت 

أياماً قبل العودة اإلى دم�سق.  المكوث فيها ا

اأول مكالمة اأجريتها في باري�س كانت اإلى 

مكت������ب المدير العام. طلبت موعداً. كانت 

المكالم������ة الثانية مع ال�س������فير في باري�س، 

ال�سديق حنين حاتم. اتفقنا اأن نكون معاً 

في جامع باري�س �سباح 13 تموز )1989م( 

�سحى،  لكي نهنئ ال�سفراء العرب بعيد االأ

أثناء قيامه  وبع�س منه������م كان من معارفي ا

بال�سفارة في دم�سق. ما اإن ختمت مكالمتي 

مع ال�س������فير حتى رنَّ الهاتف. كان المتكلم 

مدير مكتب المدير العام .توقيت موعدي 

ف������ي ذات توقي������ت الموعد مع ال�س������فير. 

اعت������ذرت متعل������اًل بم������ا ال يناق�س: �س������بب 

االعتذار ديني. عاد المدير اإلى رئي�سه ثم 

اإلي ليقول: ال وقت لديه اإال يوم 13 تموز، 

لكن لك الحرية في اختيار ال�س������اعة التي 

تالئمك وال تتعار�������س مع واجبك الديني. 

قلت: فليكن موعدي اآخر ما لديه في ذلك 
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مر. حين جل�ست اإلى ال�سيد  اليوم. وكان االأ

فيديريك������و مايور بادرني ب�س������وؤال قال هو 

أنه ال ي�ساأل: ما دينك؟ قيل لي  نف�س������ه عنه ا

اإنك م�س������يحي. فما هو واجبك الديني في 

هذا الي������وم؟ اأجبت: بل هو واجبك الديني 

قد�س  قبل اأن يكون واجبي. هذا اليوم هو االأ

أن������ت، مدير  ف������ي التقويم الهج������ري، وها ا

ولى ف������ي العالم،  عام منظم������ة الثقافة االأ

ديان، ها  الم�سوؤولة عن حوار الثقافات واالأ

اأنت ال تدرك اأهمية ذلك اليوم. كان �سلفك 

م�سلماً وكان ير�سل اإلينا برقيات تهنئة بهذا 

العيد وب�س������قيقه عيد الفطر. واأنت حتماً 

ل������م تفعل ذلك. قال: لم يخبرني اأحد رغم 

أردن������ي هو عدنان ب������دران وقد  اأن نائب������ي ا

تولى رئا�سة الوزارة في وقت الحق ومدير 

ال�سوؤون الخارجية يمني هو الدكتور محمد 

ال�س������يلد. قلت ال اأدري لماذا لم يخبراك، 

أنهما، اإن اأخبراك، فقد  أنهما توهما ا وربما ا

أنهما من المتع�سبين اإ�سالمياً. ها  تح�سب ا

أنا ذا اأخبرك. قال: اأمن المتاأخر اإر�س������ال  ا

أبلغ مدير  ن. قل������ت: ال. ا برقي������ات تهنئة االآ

أبلغه  بح�س������وري. اأكبرت  مكتبه اأن يفعل. ا

فيه هذا الموقف. �س������جعني فا�ستر�س������لت: 

لماذا ال تكون هنا في اليون�سكو فعالية بهذه 

المنا�سبة؟ لماذا ال تهنئ العاملين معك من 

الم�س������لمين؟ لماذا ال تعطل اليون�سكو يوماً 

�س������حى، م�ساركة  واحداً في العام، يوم االأ

الم�س������لمين في عيدهم المعروف بالكبير؟ 

أَْن  اأمام������ه ورقه. اأخذ يكتب م������ا اأقول. ما ا

، حت������ى تنف�������س ال�س������عداء هاتفاً:  �س������متُّ

أنفذه في 13 تموز  �س������جلت كل ما قلت������ه، وا

من الع������ام القادم. وبالطبع اقت�س������ى ذلك 

أنه ارتاح اإليه  مني �س������رحاً اإ�سافياً ال اأظن ا

أو – حتى - ا�س������توعبه دقائق اإثر خروجي  ا

أ�س������رقت علي الفك������رة. تيقنت  من مكتبه ا

اأن اأهم م������ا بحثته معه اإنما هو مو�س������وع 

التعطيل، واإنه لمو�س������وع ي�ستحق اأن يكون 

عن������وان تحركي حتى يت������م. كيف ال؟ وهو 

مفيد لح�س������ارة العرب والم�سلمين، مفيد 

لحوار الح�س������ارات والديانات، ومفيد لي 

�سخ�س������ياً في اإطار ان�سغالي بال�ساأن العام، 

وبالفع������ل اأخ������ذت اأدعو اإل������ى الفكرة حين 

ي�سمح المقام. 

م������م المتحدة  ث������م كانت منا�س������بة يوم االأ

في عام )1990م(. الكويت تحت ال�س������يطرة 

العراقي������ة، والعراق مهدد بحملة ع�س������كرية 

دولي������ة هدفه������ا المعلن )تحري������ر الكويت(، 

والذات العربية مرتبكة بين �س������يئين: واحد 

كان وثان �سيكون. 

ألقي������ت محا�س������رة في اتح������اد الكتاب  ا

الع������رب عن الحال العرب������ي. الحال متاأزم 

وع������دد الح�س������ور م������ن ال�س������فراء العرب 

في دم�س������ق كبير. وف������ي ال�س������ياق اأوردت 

قل، هو  فكرة تعطي������ل يوم واحد عل������ى االأ
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�س������حى. كاأن الفكرة اأتت ترياقاً لممثل  االأ

كبر ف������ي زمن التخبط  الدول������ة العربية االأ

كبر. اأحبها ال�س������فير العروبي ال�سديق  االأ

الدكت������ور م�س������طفى عبد العزي������ز. ما اإن 

أنهيت محا�س������رتي حتى �سعى اإلي قائاًل:  ا

فك������رة التعطيل فاعلة وغداً �س������تكون اأمام 

وزير خارجية م�سر. �سبيحة اليوم التالي 

اأعلمت وزير الخارجية ال�س������وري بحديث 

ال�س������فير. ثم كان للمحا�سرة اأن تن�سر في 

جريدة ت�س������رين الدم�س������قية، واخترت مع 

المحرر اأن ن�سلط ال�س������وء على االقتراح، 

ال�س������غيرة  عالمية  االإ لموؤامرتن������ا  ف������كان 

وقاف، الدكتور  اأثرها. هتف لي وزي������ر االأ

عب������د المجي������د طرابل�س������ي. كل������ف مدير 

التحري������ر بالثناء على الفكرة في افتتاحية 

�س������الم  الع������دد الق������ادم م������ن مجلة نهج االإ

التي ت�س������درها الوزارة. هتف ثانية مبيناً 

م������م المتحدة  أّن االفتتاحية �س������تطالب االأ ا

�س������حى فقط،  بالتعطيل لي�س في عيد االأ

أربع منا�سبات اإ�سالمية �سنوية، فهل  بل في ا

من �س������ير في هذا؟ وافان������ي مدير تحرير 

المجلة باالفتتاحية. اأحببتها واأجزتها.

�س������در العدد الجديد من المجلة في 

ربيع عام )1991م(. كنت اتفقت مع الوزير 

على اأن ت�س������تقل االفتتاحية بف�سلة حتى 

ي�س������هل اإر�س������الها بريدياً دون عبء اإر�سال 

المجلة كلها. ح�س������ل. �س������غل البريد بنقل 

ا ال�س������دى فغائب. داخلني  مَّ
أ الف�س������لة. ا

غيظ مكتوم من الف�س������ل داريت������ه بالقول 

الماأثور: اللهمَّ فا�س������هد، اإني بلغت.ثم كان 

يوم في عام )1996م( �سدر فيه خبر عن 

مم المتحدة. قرر بطر�س بطر�س غالي،  االأ

مي������ن الع������ام، اأن ال موؤتم������رات في اأول  االأ

�س������حى عام )1991م(.  يومي الفطر واالأ

وتابع الخبر: ج������اء القرار بناء على طلب 

م�س������ر.جاء القرار قبيل عيد الفطر. بعد 

أ�سابيع مما جرى في نيويورك جاء  ثالثة ا

ول  بي�س يحتفي الأ قرار وا�سنطن: البيت االأ

م������رة بعيد الفطر. ثم ف������ي عام )1998م( 

مم المتحدة   وافقت الجمعية العام������ة لالأ

على منح عطلة ر�س������مية لكل العاملين في 

�س������حى.  كل مكاتبها اأول يومي الفطر واالأ

»جاء القرار بناء على طلب م�سر«. هكذا 

أين  نباء عام )1996م(. ا نقل������ت وكاالت االأ

ذه������ب حقي وحق �س������ورية، ممثلة باتحاد 

الكتاب الع������رب وجريدة ت�س������رين ومجلة 

�سالم، اأين ذهب حقها في االدعاء  نهج االإ

بملكي������ة الفكرة؟ في الي������وم التالي لقرار 

غالي اأ�س������درت بياناً اإعالمياً اأعدت فيه 

مور اإلى اأ�س������لها الباري�سي فالدم�سقي.  االأ

نب������اء العالمية في  وزعته على وكاالت االأ

دم�سق. بع�سها اكترث به.ن�سرته بالكامل 

مجالت عربية ت�س������در ف������ي اأوروبا منها 

مجلة النور اللندني������ة النافذة. في البيان 
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�س������كر لم�س������ر وما يكاد يكون تحدياً لها 

أياماً ثالثة  أي�س������اً. نحن في �سورية نعطل ا ا

أنتم في م�سر  في منا�سبات م�سيحية بينما ا

ال تفعل������ون. لن اأطيل في مو�س������وع ملكية 

الفكرة. اأ�س������در غالي مذكراته عن عمله 

م������م المتحدة. لم يتحدث  أمين������اً عاماً لالأ ا

أب������داً ع������ن مو�س������وع التعطيل. هو  فيها ا

الذكي الدقيق يعلم اأن قرار التعطيل اأهم 

مم المتحدة من قرارات في  ما اتخذته االأ

�س������الم، فلماذا  مجال اإظهار احترامها لالإ

أ دولياً بق������رار منه؟ ربما،  ال يذك������ر ما بدا

وهو الذكي الدقبق، لم ي�ساأ اأن يبدو، كاأنه 

وم�سر �س������احبا الفكرة، ولم ي�ساأ اأن يقر 

ل�س������وريٍّ ول�سورية بالف�س������ل. اأقول قولي 

هذا واأرجو اأن ي�س������له فيو�سح، وهو، في 

ما اأح�س������ب، يتمتع بالقدرة على التفاعل 

مع م������ا يوجه اإليه من مالحظات. ويطول 

اأمر التعطيل اإن �سئنا له التطويل. 

مم المتحدة  تحاول اإ�س������رائيل اإقناع االأ

بالتعطيل في ي������وم الغفران. وتحاول دول 

مم المتح������دة بالتعطيل  آ�س������يوية اإقناع االأ ا

ف������ي منا�س������بة بوذي������ة. التفا�س������يل كثيرة 

ذه������ب اإلى ما علي������ه التعويل في وقت  فالأ

الكتاب������ة في منت�س������ف تم������وز )2015م(. 

أ، ف������ي 1989/7/13م الحراك الدولي  بدا

ب�ساأن التعطيل الديني في منظمات دولية 

أ م������ن حديث في  حكومي������ة علماني������ة، بدا

مكتب ال�س������يد مايور، مدير عام اليون�سكو. 

م������م  اإال اأن المفارق������ة الكب������رى ه������ي اأن االأ

المتحدة ومعها معظم عائلتها من الوكاالت 

المتخ�س�س������ة اأقرت التعطي������ل في عيدي 

الم�س������لمين. اإال واحدة هي اليون�سكو، وهي 

التي كان عليها بحكم اخت�سا�سها الثقافي، 

أي�س������اً بحكم كثافة ن�س������بة العاملين فيها  وا

خرى  من الم�س������لمين، مقارنة بالوكاالت االأ

اأن تك������ون الداعية اإلي������ه والبادئة به. لماذا 

المعاظلة؟ ال اأدري؟!

ر�س������مياً: كتبت لي اإدارة اليون�سكو ذات 

ع�س������اء لم يطلب.  أياً من الدول االأ يوم اإن ا

�سالمية في نيويورك  لماذا طالبت الدول االإ

ول������م تطالب في باري�������س؟ ال اأدري، لكنني 

اأقدم هذه الفر�سية. ال بد من ر�سى فرن�سا 

أم������ر اإداري تنظيم������ي كالتعطيل في  ف������ي ا

عيدي الم�س������لمين. ومن المرّجح اأن فرن�سا 

ن ق������راراً تتخذه اليون�س������كو  لن تر�س������ى الأ

بالتعطيل في عيدي الم�س������لمين �سيكون له 

�سداه الوا�سع في المجتمع الفرن�سي، ون�سبة 

الم�سلمين فيه مرتفعة. اإال اأن علينا التعرف 

ف�سل  على العا�سفة قبل اأن تع�سف. من االأ

لليون�س������كو اأن تعطل في عيدي الم�سلمين، 

ف�س������ل لفرن�س������ا اأن تنظر في ذلك  ومن االأ

أي�س������اً. وتبقى المنا�س������بات الدينية  مر ا االأ

أو تخا�سم في عالمنا. كانت  م�سدر تفاهم ا

وما تزال. واأختم لم������ن يهتم بالتوثيق رغم 
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أنني في حديث ذكريات. اأ�سدرت في عام  ا

)2003م( طبع������ة جديدة من كتاب عنوانه: 

عياد  م������م المتح������دة والتعطيل ف������ي االأ االأ

�سالمية )دم�سق، 101 �سفحة من القطع  االإ

ال�س������غير( وباإمكان من ي�س������اء اال�ستزادة، 

واالطالع عليه مودعاً ومتاحاً في المكتبة 

�سد(. الوطنية )مكتبة االأ

رابعًا:حلف الف�سول:

هو حلف تعاهد فيه ف�سالء مكة، اأواخر 

القرن ال�س������اد�س الميالدي، اأالَّ يدعوا ببطن 

مك������ة مظلوماً من اأهله������ا اأو ممن دخلها من 

غيره من �س������ائر النا�س اإال كان������وا معه على 

ظالم������ه حتى ترد مظلمته.ي������رد ذكر الحلف 

في كتب ال�س������يرة النبوي������ة، ومن المرجح اأن 

ف عليه ف������ي بع�س كتب مرحلتي  جيلي تعرَّ

عدادية والثانوية. الدرا�سة االإ

أنن������ي عدت اإلى  أي�س������اً ا ومن المرجح ا

تذكُّر الحلف حين كن������ت اأمار�س التدري�س 

في معهد البحوث والدرا�سات العربية في 

القاهرة بين عامي )1977 و1979م(. في 

أثناء عملي فيه،  عداد ن�س������اطات المعهد، ا

وروبي  الم�س������اركة في الحوار العربي – االأ

ال������ذي كان اأح������د نتائ������ج ح������رب ت�س������رين 

أكاديمية  أتتنا اإلى المعهد وفود ا التحريرية. ا

وروبية  اأوروبي������ة. وكع������ادة الحكوم������ات االأ

كانت هذه الوفود تثير معنا م�سائل حقوق 

ن�س������ان. نعلم بالطبع اأن معالجتنا لتلك  االإ

أي�ساً  الم�س������ائل لي�ست على ما يرام، ونعلم ا

اأن لدى بع�������س الغربيين نظرة ترى اأن كل 

�س������المية الباذخة  الح�س������ارة العربية – االإ

ن�سان.  كانت �س������عيفة في مجال حقوق االإ

مر،  لن اأدخ������ل هنا ف������ي دهاليز ه������ذا االأ

لكن تفاعلنا مع الغرب اقت�س������ى منا نحن 

�ساتذة المعنيين بالحوار في المعهد اأن  االأ

نع������ود اإلى تاريخنا للتركيز على ما فيه من 

ن�سان. تجارب اإيجابية في مجال حقوق االإ

جواء ابت������داأت بالتبلور عندي  في تل������ك االأ

فكرة اأن من الممكن اعتبار حلف الف�سول 

اأول هيئ������ة في العالم لتنظي������م الدفاع عن 

ن�سان اإلى اأن يثبت العك�س.  حقوق االإ

ع������ام )1987م( ر�س������حتني الحكوم������ة 

ن�سان  ال�سورية ل�سغل مهمة مدير حقوق االإ

في اليون�سكو. اأخذت بتو�سيع مداركي عن 

الحلف  وع������ن وقفات عربي������ة اأخرى في 

أوائل  ن�س������ان. ث������م حانت، ا مجال حقوق االإ

عام )1993م(، فر�س������ة اإعالن الدعوة اإلى 

اعتبار الحل������ف اأول هيئ������ة  تنظم الدفاع 

ن�س������ان اإلى اأن يثبت العك�س.  عن حقوق االإ

مم المتحدة   تمثلت الفر�س������ة في دعوة االأ

اإلى عقد موؤتمر كبير في فيينا بمنا�س������بة 

ع������الن العالمي  45 عاماً على �س������دور االإ

ن�سان. اخترت البدء من اإعالمنا  لحقوق االإ

أر�س������لت اإلى �س������حفنا الثالث  ال�س������وري. ا
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ال�س������ورية مقاالً يت�س������من الدع������وة. فازت 

بال�سبق  جريدة  الثورة في21 كانون الثاني 

)1993م(.لم تعط المقال بروزاً �سيا�س������ياً 

كبيراً اإال اأن تعاطفها معه كان وا�سحاً. عاد 

 الن�سر، في ذلك اليوم، بمكالمات تهنئة 
َّ
علي

عديدة من �سخ�س������يات �سيا�سية بارزة منها 

اأع�س������اء في القيادتين القومية والقطرية. 

اإال اأن التهنئة ذات المعنى العملي اأتت في 

أتوقع  اليوم التالي للن�س������ر ومن �سخ�س لم ا

أنه ال�س������فير  من������ه اأي تفاع������ل مع الحلف. ا

ال�سوي�س������ري في دم�سق. ا�سمه في ملفاتي، 

لمانية. ات�س������ل بي  وه������و من �سوي�س������را االأ

اإلى المكت������ب مبتدئاً حديث������ه بالقول: اإن 

�سالمي  لدى �س������فراء �سوي�سرا في العالم االإ

وظيفة اأخرى غير التمثيل الدبلوما�س������ي. 

اإنهم جميعاً م�ساعدون بحثيون لدى عاّلمة 

�سوي�س������ري من اأ�سل فل�سطيني، ا�سمه ديب 

أبو �س������احلية، الباحث في القانون المقارن  ا

لدى جامعة لوزان. تر�س������ل ال�سفارات اإلى 

الباحث الفل�س������طيني كل ما تقع عليه من 

ن�س������ان.  مقاالت واأخبار تخت�س بحقوق االإ

أبو �ساحلية مهتم بمقالي ويود اأن يهاتفني.  ا

أ�س������مح لل�سفير باأن يمده برقم هاتفي،  هل ا

وما الوقت الذي اأف�س������له لتلقي المكالمة؟ 

أ�س������هر قليلة  وكان������ت المكالمة. ث������م بعد ا

تلقيت من ديب هديت������ه: كتاب في حوالى 

�سالم  800 �س������فحة بالفرن�سية عنوانه: »االإ

ول كلمة عن  ن�سان«. في ف�سله االأ وحقوق االإ

ن�سان. يورد اأوالً راأي  تاريخ فكرة حقوق االإ

اليون�سكو، ثم راأي الحكومة ال�سوي�سرية، ثم 

راأي العربي الم�س������يحي الذي هو �سخ�سي 

أّياً من المقاالت التي  نَّ ا
أ ال�سعيف. ما اأظن ا

ن�س������رتها الثورة في مجمل تاريخها �سادفه 

كاديمي.  مثل ذلك العز االأ

كانت تلك جرعة تن�سيط ناجعة. ويطول 

مر اأن اأحببت متابعة جرعات التن�س������يط.  االأ

لك������ن ماذا عن فيينا وموؤتمرها؟ ات�س������ل بي 

ذات يوم مدي������ر مكتب وزير الخارجية ونقل 

اإلي طلب الوزير اإمداده بمقاالتي وبما لدي 

ن�س������ان. ات�سل يعد  من مراجع عن حقوق االإ

أنني �س������اأكون في عداد الوفد  مدة واأعلمني ا

اإلى فيينا. ات�سل ع�س������ية الموؤتمر واأعلمني 

تفا�س������يل الرحلة. ات�س������ل بعده بقليل اأحد 

العاملي������ن في مكتب رئي�س الوزراء  مبينا اأن 

مر عاجل هام خطير  الرئي�س  يحتاجن������ي الأ

في فترة عق������د الموؤتمر. غبت عن الموؤتمر 

وغاب عنه معي حلف الف�سول. 

�أيـــن �ليون�سكـــو من حلـــف �لف�سول، 

وما هذه �لمذكر�ت �إال عنها؟

برز. بذل  مل هي الخال�س������ة االأ خيبة االأ

الدكتور عدنان ب������دران عام )1997م(، وهو 

آنئذ نائب المدير العام وغدا في وقت الحق  ا

ردني بذل جهداً  رئي�س������اً لمجل�س الوزراء االأ

�سخ�سياً م�سكوراً لكي يقنع م�سوؤولي حقوق 
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مر.  ن�س������ان في اليون�س������كو باالهتمام باالأ االإ

وتابع������ه في الجهد الدكتور علي فخرو، وهو 

آنئذ  �س������فير البحرين اإلى اليون�س������كو. كان  ا

مطلبي من المدير العام اأن تدر�س اليون�سكو 

فك������رة االهتمام بحلف الف�س������ول في ذكرى 

1400 ع������ام عل������ى اإن�س������ائه، بالتزام������ن مع 

عالن حقوق  اهتمامها بالذكرى الخم�سين الإ

ن�سان. لم يح�س������ل. كان الجواب ال�سهل:  االإ

الحكومة ال�س������ورية هي م������ن يطلب. وكنت 

خاطبت الحكومة ال�سورية ولكنها لم تطلب. 

ظلت الحكومة ال�س������ورية �س������امتة عن ذكر 

حلف الف�س������ول حتى انعق������اد موؤتمر دربان 

أيلول )2001م(.  ا لمناه�سة العن�س������رية في 

�س������األني وزير الخارجية ع�سية الموؤتمر عما 

اأرى اأن يو�س������ع في خطابه م������ن اأفكار. قبل 

بع�س ما راأيت، وفي العداد حلف الف�سول. 

وبع������د �س������نوات، وبالتحدي������د ف������ي عام 

اإل������ي الدعوة  )2004م(، وجهت اليون�س������كو 

ن�سان.  للم�ساركة في موؤتمر نانت لحقوق االإ

ظه������ر ا�س������مي متكلم������ا م������ن المن�س������ة في 

أم������ور متعددة منها  البرنام������ج. تحدثت في ا

حلف الف�س������ول. تلقيت وع������وداً باالهتمام. 

�سالمية  تابعت مع اليون�سكو ومع المنظمة االإ

للتربي������ة والعل������وم والثقاف������ة، وكانت باركت 

جهودي ب�س������اأن التعريف دولياً بالحلف. اإال 

مل كانت الح�س������يلة. واأرّجح اأن  اأن خيبة االأ

أدبيات حقوق  الحلف ما ي������زال غائباً ع������ن ا

ن�سان في اليون�سكو. ويقال لي اأحياناً من  االإ

قبل ذوي الخبرة: �سبب التغافل عن الحلف  

مركزية اأوروبية وال�س������يما فرن�س������ا، مركزية 

ترف�س اأن يك������ون للعرب دور معترف به في 

ن�س������ان. من المحتمل اأن يكون في  حقوق االإ

هذا الق������ول جانب من ال�س������حة. ويبقى اأن 

ثمة للم�س������األة جانباً اآخر يخت�سر في انعدام 

الحما�سة الر�س������مية العربية لمجمل حقوق 

ن�سان، وفي المجمل حلف الف�سول.  االإ

خام�ســـًا: تر�سيحان ر�ســـميان لم يقترنا 

بنتيجة:

ذات ي������وم ق������راأت في جري������دة عربية 

عن اإعالن اليون�س������كو قبولها التر�سيحات 

ن�سان وال�سلم  لوظيفة مدير اإدارة حقوق االإ

في اليون�سكو. �ساألت ال�سيد الرئي�س حافظ 

�س������د اأن تر�س������حني الحكومة ال�سورية.  االأ

أيل������ول )1987م( وجهت  واف������ق. ف������ي 16 ا

اإل������ى حكومات العالم  الخارجية مذكرات 

التاأييد. كانت اال�س������تجابات قليلة.  �سائلة 

وف������ي ات�س������االتي مع اليون�س������كو لم�س������ت 

ا�ستغراباً لجهد �سورية في محاولة اإي�سال 

اأحد مواطنيها ل�س������غل هذه الوظيفة، رغم 

دارة ال�سابق،  حما�سة �سارل فازاك، مدير االإ

لتر�سحي ومتابعته لتفا�س������يله، اإيماناً منه 

وروبي لحقوق  ب�سرورة ك�س������ر االحتكار االأ

ن�س������ان. بقي االحتكار. اختير للمن�سب  االإ
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بولوني اخت�سا�س������ه قان������ون البحار. ومن 

أنني تزامل������ت مع هذا البولوني،  الطريف ا

وا�سمه �س������يمونيد�س، في موؤتمر باأكاديمية 

الهاي للقان������ون الدولي ع������ام )1965م(. 

هناأته وجددنا التعارف، ولم تتولد �سداقة 

حقيقي������ة. وكان ه������و من �س������د محاوالت 

قناع اليون�سكو باالهتمام  الدكتور بدران الإ

بحل������ف الف�س������ول وبالت������راث العربي في 

ن�س������ان. ثم اأن من الواجب اإثبات  حقوق االإ

حقيقة هامة. لم تقدم اليون�س������كو على ما 

مم المتحدة عام )1975م(  اأقدمت عليه االأ

حين اأ�س������درت الق������رار )3379( وبموجبه 

قررت الجمعية العامة اأن ال�سهيونية �سكل 

أ�سكال العن�سرية والتمييز العن�سري.  من ا

اليون�س������كو معنية اأكثر من غيرها بدرا�سة 

العن�س������رية، لكنها لم ت�س������غل نف�سها باأمر 

تو�س������يف ال�س������هيونية، رغ������م المحاوالت 

العربية. تتاأثر اليون�سكو بالمحيط الثقافي 

الفرن�س������ي. تراث التعاطف م������ع دريفو�س 

كا�سح في فرن�سا. وبنتيجة محاكمة دريفو�س 

اأعلن هرتزل تحوله من توجهه االندماجي 

�س������لي اإلى توجهه ال�س������هيوني.في عام  االأ

�سا�س������ي للجنة  )1986م( كنت المن�س������ئ االأ

العربي������ة لدعم القرار )3379(، ورئ�س������ت 

اللجنة حت������ى ربيع ع������ام )1991م(. ولعل 

�س������باب  ارتباط ا�س������مي بالقرار كان من االأ

التي حالت دون فوزي بما ر�سحت له. في 

عام )1987م( ن�سر اللواء حافظ اإ�سماعيل، 

الم�ست�سار ال�سيا�سي للرئي�س ال�سادات.

ثم ف������ي ذات يوم وردني من اليون�س������كو 

اإعالن عن فتح باب التر�سح لجائزة اليون�سكو 

م������ر الدكتور محمود  للت�س������امح. فاتحت باالأ

ال�س������يد، وزير التربية، وهو متابع لن�ساطاتي 

الفكري������ة، وكان قد اأبدى حما�س������ة لكتابي: 

ث������الث مبادرات م������ن اأجل حقوق ح�س������ارة 

العرب والم�سلمين )دم�سق 2000م(، واأعادت 

وزارة الثقاف������ة ن�س������ره �س������من مطبوعاته������ا 

ع������ام 2008م(. اأقنع الوزير ال�س������يد اللجنة 

الثقافية الوزارية بتبني التر�سيح فذهب اإلى 

أ�سابيع قليلة، ات�ساالً  اليون�سكو. تلقيت، بعد ا

هاتفياً من ال�سيدة بهية الحريري، وهي من 

محكمي الجائزة، وكان حديث جميل. اإال اأن 

الجائزة ذهبت اإلى �سخ�س اآخر.

�ساد�سًا: حديث هام وطرفتان:

كان لمايور ولع ببيان عرف با�س������م بيان 

اإ�سبيلية عن العنف. يتاألف البيان من خم�س 

أننا  أولها: »من غير ال�سحيح علمياً ا م�سلمات ا

ورثنا عن اأ�س������ولنا الحيوانية مياًل للحرب«. 

خرى في  رب������ع االأ وت�س������تمر الم�س������لمات االأ

مكان  االتجاه نف�سه، اتجاه للتاأكيد على اأن باالإ

التخلي عن الحروب. �س������اهمت في مناق�سة 

البي������ان خالل موؤتم������ر يامو�س������وكرو، واأقره 

موؤتمر اليون�س������كو العام الخام�س والع�سرون، 
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خريف )1989م(. واأدرج ا�س������مي في الئحة 

الخبراء المو�س������ى بدعوتهم للحديث عنه. 

كذلك قمت بترجمته ون�س������رتها في جريدة 

دبي. كان الم�س������وؤول التنفيذي  �س������بوع االأ االأ

أ�س������تاذ اأمريكي هو ديفيد  ول ع������ن البيان ا االأ

آدامز عن العن�سرية  آدامز. ذات حديث مع ا ا

اأخبرني اأمراً ينبغي و�س������عه اأمام المهتمين 

أنني ل������م اأدقق في �س������حته  الع������رب، رغ������م ا

آدامز: اإن اأحد الفرن�س������يين  التاريخية. قال ا

الذي������ن كلفتهم الحكومة الفرن�س������ية اختيار 

موقع في باري�������س مالئم لليون�س������كو اأعلمه 

أنه تلق������ى تعليمات علي������ا موؤداها اأن عليهم  ا

اختيار مكان يذكر بم�س������األة دريفو�س. هكذا 

اختير موقع اليون�س������كو الحالي الذي يجاور 

المدر�س������ة الحربية، وهي المكان الذي �سهد 

أو�س������مته.ولنتذكر: ما  تجري������د دريفو�س من ا

تزال م�س������األة دريفو�س �ساأناً يومياً في الحياة 

الفرن�سية، فكرياً و�سيا�س������ياً، منذ )1894م( 

ن. واإلى االآ

ولى وهي من كتاب  آتي اإلى الطرف������ة االأ ا

ول لليون�سكو، العالم البريطاني  للمدير العام االأ

نجليزية: من  جوليان هك�سلي. في كتابه باالإ

أر�������س قديمة )لندن، ماك�������س باري�س، ط 1:  ا

1954، اط 8، )1966م( يقول هك�س������لي: اإنه 

بعد موؤتمر اليون�سكو العام الثالث في بيروت 

قام بجولة �سياحية في بالد ال�سام والعراق. 

عزيزة عليه فاتورة الح�ساب التي قدمها له 

النادل ف������ي مطعم طرطو�س������ي. اأوردها في 

ى  كتاب������ه كما خطها النادل بالفرن�س������ية، مالأ

أراد المدير العام  خطاء )�س160(. ماذا ا باالأ

اأن يق������ول من خالل عمله هذا؟ اال�س������تهزاء 

بفرن�سية النادل؟ البرهنة على اأن اإفرن�سيته 

اأف�سح من اإفرن�س������ية النادل؟ اإظهار دفاعه 

أو�ساط اليون�سكو؟ في كل  عن الفرن�سية في ا

حال، �س������عر بطرافة الفاتورة واأحب اإثباتها 

أنا من  ف������ي مذكراته، وهذا حقه. اإال اإنني، وا

أ�ست�سغ ما  �س������افيتا المجاورة لطرطو�س، لم ا

قام به. 

������ا الطرف������ة الثانية فكان م�س������رحها  مَّ
أ ا

قاعة محا�سرات كبرى في مبنى اليون�سكو 

�سهدت وقائع موؤتمر عن �سارل ديغول عام 

)1990م(. ن�س������ر اللواء حافظ اإ�س������ماعيل، 

ال�سادات،  للرئي�س  ال�سيا�س������ي  الم�ست�س������ار 

مذكرات������ه واأورد فيها اإن »اتح������اد التجارة 

أنابيب النفط في  العربي������ة« هو الذي فجر ا

�سورية عام )1956م(. اتحاد العمال العرب 

هو الذي اأعلن قيام������ه بذلك العمل. لماذا 

نه ترجم التعبير خطاأ  اأخطاأ الم�ست�س������ار؟ الأ

نجليزية. اتح������اد العمال العرب هو  عن االإ

 .Arab Trade Union نجليزي������ة  باالإ

ن�س������رت عن المذكرات تعليقاً ت�ساءلت به: 

نجليزية  هل يترجم �ساحبنا مذكراته عن االإ

ألقيت في  وه������و ال يعرفها حق المعرف������ة؟ ا

موؤتمر اليون�سكو عن ديغول بحثاً عن ديغول 
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واإ�س������رائيل وال�س������هيونية. م������ا اإن توجهت 

م������ن المن�س������ة اإلى مقعدي حت������ى فاجاأني 

أنا  �س������خ�س مهنئاً معرفاً بنف�سه كما يلي: »ا

حافظ اإ�س������ماعيل الذي يترج������م مذكراته 

نجليزية«. ت�ساحكنا وانعقدت بيننا  عن االإ

أيام الموؤتم������ر. اأكبرت في  �س������داقة طيلة ا

أ�سلوبه الرائع  الم�ست�سار اأخالقه الرفيعة وا

في االعتراف بخطئه. 

�سابعًا: نظرة اإلى اليون�سكو:

يتطل������ب الحك������م على اليون�س������كو مجاالً 

أو�س������ع من ف�س������حة المكان المتفق عليه مع  ا

مجلة المعرفة. لكنني اأ�سع هنا ب�سعة روؤو�س 

اأقالم كما يلي:

أثر كبير فيها،  اليون�سكو منظمة لفرن�سا ا

مم المتحدة. أثر اأمريكا في االأ لعله يتجاوز ا

أ�سا�س������اً،  ا اأوروبية  واليون�س������كو منظم������ة 

تعاون������ت فيها تاريخياً اإنجلترا مع فرن�س������ا. 

نجليزي  وكان من نتائج ذلك االتفاق العهدة الإ

بمن�سب اأول مدير عام لليون�سكو. في وقت 

الحق، اأخذت اإنجلترا تبدي ان�س������جاماً اأكبر 

مريكية.  مع المواقف االأ

باليون�س������كو معقدة.  اأمري������كا  وعالق������ة 

تود اأمريكا اأن تح�س������ر اليون�سكو اهتمامها 

عالم.  بالتربية، واأن تبتع������د عن الثقافة واالإ

وقد ان�سحبت اأمريكا من اليون�سكو ل�سنوات 

طويلة نتيجة موقفها من اأحمد مختار اأمبو، 

مدي������ر عام اليون�س������كو الذي حاول تر�س������يد 

آه يخدم ال�سلم  عالم العالمي بما را أن�سنة االإ وا

في العالم. 

واالتفاقي������ة الدولية للتنوع الثقافي تمثل 

فوزاً كبيراً لفرن�سا على اأمريكا في مو�سوع 

محاولة وقف اأمركة العالم. 

ورغم اأن ال�سهيونية را�سخة في الثقافة 

ال�سيا�س������ية الفرن�س������ية التقليدية منذ اأواخر 

القرن التا�سع ع�سر، وال�سيما في ثقافة حقوق 

ن�س������ان، اإال اأن ما يعاني منه الفل�سطينيون  االإ

من عن�س������رية اإ�س������رائيل، جعل من فرن�سا، 

ن�سان، تتعاطف  ب�سبب تقاليدها في حقوق االإ

مع الحقوق الفل�س������طينية باأكثر من تعاطف 

أثر  اأمري������كا مع هذه الحقوق. كان لفرن�س������ا ا

في قبول اليون�س������كو دولة كاملة الع�س������وية 

فيها. �س������بب هذا القب������ول وقف اأمريكا دفع 

م�ساهماتها المالية لليون�سكو مما حرمها من 

حق الت�س������ويت. قبل نحو م������ن عام. واأرجح 

اأن اأمري������كا ما تزال محرومة من هذا الحق، 

واأرحب بالت�سحيح.

أ�سار اإليها العنوان. واأختم بفكرة ا

�لمئويـــة  �لذكـــرى  تحـــل  عاميـــن  بعـــد 

لت�سريـــح بلفـــور �لـــذي ن�سميـــه وعـــد بلفور 

�لم�ســـوؤوم، و�أف�ســـل �أن نطلـــق عليـــه و�ســـف 

»�لوعـــد �لوغد«.لم يذكر �لوعد �سبب �إجازنه 

�إقامـــة وطـــن قومـــي لليهـــود فـــي فل�سطين، 

و�لتاأثيـــر�ت �لدينيـــة علـــى هـــذه �ل�سياغـــة 
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مم  و��سحـــة فـــي كل حـــال. تبنت ع�سبـــة �الأ

�لوعـــد وو�سعتـــه فـــي ن�ـــش �ســـك �النتد�ب 

مم منظمة  على فل�سطيـــن. �إال �أن ع�سبة �الأ

علمانية،وهـــي م�سوؤولـــة �سيا�سيـــًا. كيـــف برر 

�ل�ســـك �لوعـــد؟ لم يبرره دينيـــًا، و�لمنظمة 

�ل�ســـك  تحـــدث  تاريخيـــًا.  بـــرره  علمانيـــة. 

عـــن �لعالقـــة �لتاريخيـــة بين �ليهـــود وبين 

مـــم  �الأ فـــي منظومـــة  �لتاريـــخ،  فل�سطيـــن. 

�لمتحـــدة، يقـــع فـــي عهـــدة �ليون�سكـــو. من 

�لمنطقي جـــدً�، بمنا�سبة مئوية وعد بلفور، 

�أن نحاول �إقناع �ليون�سكو بالت�سدي لمهمة 

�إي�ساح �لعالقة �لتاريخية بين فل�سطين وكل 

�ل�سعـــوب ذ�ت �لعالقـــة بتاريخ فل�سطين. من 

ي�ســـاح ينال، جزئيًا  �لموؤكـــد �أن مثـــل هذ� �الإ

قـــل، من وعـــد بلفـــور. �النت�سار في  علـــى �الأ

مثل هـــذه �لجزئية لن يوؤمن للفل�سطينيين 

حقوقهم، لكنه ي�سهم في م�سيرة تاأمين تلك 

�لحقوق.

واأخت������م بالعودة اإلى �س������وؤال البداية: هل 

ي������رى القارئ الكريم اأن ما �س������بق ي�س������تحق 

التدوي������ن؟ اأرج������و في كل ح������ال اأن نعتبر ما 

كتبت لقمة فاتحة لل�سهية في العام ال�سبعين 

لتاأ�س������ي�س منظمة اأحبها، يقول د�ستورها: اإن 

بناء ال�سلم يتم اأوالً في عقول الب�سر.



طفال ى في �شعر الشى في �شعر الشى في �شعر الأ شليمان العي�شليمان العي� ليمان العي�شليمان العي�ش ش�ش�

�� 2015    ت�شرين الثاين   2015    ت�شرين الثاين   2015 626العــدد   626العــدد   626

اأديبة وناقدة ومترجمة واأ�ضتاذة التربية في جامعات عربية. ❁

طفال ى يف �شعر الشى يف �شعر الشى يف �شعر الأ شليمان العي�شليمان العي� ليمان العي�شليمان العي�ش ش�ش�
قراءة جديدة

د. ملكة �أبي�ض

❁

طفال عند  ������ب الكثي������ر عن �ش������عر الت������ب الكثي������ر عن �ش������عر الِت������ب الكثي������ر عن �ش������عر الأ ت كت ُك

������ى، ولك������ن تل������ك الكتابات ش������ى، ولك������ن تل������ك الكتابات ش������ى، ولك������ن تل������ك الكتابات  ش������ليمان العي�ش������ليمان العي� ������ليمان العي�ش������ليمان العي�ش ش�ش�

������وعات ش������وعات ش������وعات  شولى على المو�شولى على المو� رك������زت بالدرجة الأ

ل بها. وهذه فل بها. وهذه َفل بها. وهذه  َالتي تناولها، والقيم الت������ي َحفالتي تناولها، والقيم الت������ي حفالتي تناولها، والقيم الت������ي َح

������وعات كثيرة العدد، �ش������ديدة التنوع، ش������وعات كثيرة العدد، �ش������ديدة التنوع، ش������وعات كثيرة العدد، �ش������ديدة التنوع،  شالمو�شالمو�

ا������رة، فا������رة، فاإلى  ������رة، فش������رة، فش ش�ش� ������ه، ش������ه، ش������ه، اإلى الأ شتمتد من الطفل نف�شتمتد من الطفل نف�

ه من  ه من ������مه من ������مُّ ������مش������مش ش������عة وما ت�ش������عة وما ت� ������عة وما ت�ش������عة وما ت�ش شالبيئ������ة الطبيعية الوا�شالبيئ������ة الطبيعية الوا�

������ط ش������ط ش������ط  شلى الو�شلى الو� إ������ر وظواه������ر وكائنات، واإ إ������ر وظواه������ر وكائنات، و ������ر وظواه������ر وكائنات، وش������ر وظواه������ر وكائنات، وش شعنا�شعنا�

أنواع  ������اني، وش������اني، وش������اني، وا شن�شن� إجتماع������ي الوطن������ي والإجتماع������ي الوطن������ي وال ال

عمال والعالقات التي تقوم فيه. الأ

ل ائد يحفل ائد يحَفل  ائد يحفشائد يحفش ش������خم من الق�ش������خم من الق� ������خم من الق�ش������خم من الق�ش شهذا العدد ال�شهذا العدد ال�

������ية، واجتماعية، ووطنية، ش������ية، واجتماعية، ووطنية، ش������ية، واجتماعية، ووطنية،  شبقيم �شتى �شخ�شبقيم �شتى �شخ�

������انية؛ وجميعها جذب اهتمام ال�شاعر ش������انية؛ وجميعها جذب اهتمام ال�شاعر ش������انية؛ وجميعها جذب اهتمام ال�شاعر  شن�شن� إواإ إو

هام في تن�شئة شهام في تن�شئة شهام في تن�شئة  ش�ش� إودفعه للكتابة عنها بغية الإودفعه للكتابة عنها بغية الإ

������ياتهم تنمية متوازنة ش������ياتهم تنمية متوازنة ش������ياتهم تنمية متوازنة  شطفال وتنمية �شخ�شطفال وتنمية �شخ� الأ

������خ  ������خ ش������خ شِّ ِّ������عادة للجميع، وتر� ش������عادة للجميع، وتر�شِّ������عادة للجميع، وتر� ������عادة للجميع، وتر�ش������عادة للجميع، وتر�ش شمنفتح������ة توفر ال�شمنفتح������ة توفر ال�

الخير في الوطن والكون.

عل������ى اأن اأهمية ال�ش������عر ل تتوقف عند 

»ماذا يقول ال�ش������اعر؟« بل تتعداه اإلى »كيف 

يقول ذلك؟« فال�ش������عر يختل������ف عن الكالم 

العادي، وعن النث������ر. وهنا تكمن قوته، ومن 

أثره. اهنا ياهنا ياأتي ا

طف������ال ينجذب������ون اإل������ى 
������حيح ش������حيح ش������حيح اأن الأ ش�ش�

رهم شرهم شرهم  ش�ش� اوعات التي تهمهم، ولكن ما ياوعات التي تهمهم، ولكن ما ياأ وعات التي تهمهم، ولكن ما يشوعات التي تهمهم، ولكن ما يش شالمو�شالمو�
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في ال�ش������عر ه������و لغت������ه الجميل������ة الجذابة، 

ورها وشورها وشورها واأخيلتها، كما  ش������واتها و�ش������واتها و� ������واتها و�ش������واتها و�ش ش�ش� أ اباباألفاظها وا

ائد ال�شعرية التي تتخذ شائد ال�شعرية التي تتخذ شائد ال�شعرية التي تتخذ  ش������رهم بنية الق�ش������رهم بنية الق� ������رهم بنية الق�ش������رهم بنية الق�ش ش�ش� اتاتاأ

ها. شها. شها.  شغرا�شغرا� وعاتها وشوعاتها وشوعاتها واأ شب مو�شب مو� ب مو�شب مو�ش ش �شتى بح�ش �شتى بح� أ�شكاالً ا

������رعة، ويغنونها، ش������رعة، ويغنونها، ش������رعة، ويغنونها،  شلذلك نراهم يحفظونها ب�شلذلك نراهم يحفظونها ب�

������خ ش������خ ش������خ  شنها تر�شنها تر� أ ������ون على ش������ون على ش������ون على اإيقاعها.. كما ا شويرق�شويرق�

طوياًل في اأذهانهم.  

يدة شيدة شيدة  شى دعائم الق�شى دعائم الق� ى دعائم الق�شى دعائم الق�ش شويلخ�ص ال�شاعر العي�شويلخ�ص ال�شاعر العي�

أربع: طفال في ا الال�شعرية لالال�شعرية لالأ

1- الفكرة النبيل������ة الخيرة التي يحملها 

ّ ي�شّع ي�شّع غيراشغيراشغيراً ش �ش � غير زاداشغير زاداشغير زاداً في طريقه، وكنزاً شال�شال�

يء.شيء.شيء. شوي�شوي�

2- اللفظ������ة الر�ش������يقة الموحية، خفيفة 

الظل، بعيدة الهدف، التي تلقي وراءها ظالالً

ص في النف�ص في النف�ص. أثراً عميقاً ألواناً، وتترك ا وا

ورة ال�شعرية الجميلة التي تبقى شورة ال�شعرية الجميلة التي تبقى شورة ال�شعرية الجميلة التي تبقى  ش- ال�ش- ال� 3

ّم������ع الطفل طوال حياته، م������ّرة التقطها من م������ع الطفل طوال حياته، م������رة التقطها من م������ع الطفل طوال حياته، م������ّرة التقطها من 

������تمدها من ش������تمدها من ش������تمدها من  شة ا�شة ا� ّطفال وحياتهم، ومّرة ا�طفال وحياتهم، ومرة ا�طفال وحياتهم، ومّر
واقع االأ

اأحالمهم واأمانيهم البعيدة.

������يقي الخفيف الر�شيق، ش������يقي الخفيف الر�شيق، ش������يقي الخفيف الر�شيق،  ش- الوزن المو�ش- الوزن المو� 4

أربعاً، في  أو ا الذي ال يتجاوز ثالث كلم������ات ا

يقى رئة شيقى رئة شيقى رئة  شبيات الن�ش������يد. والمو�شبيات الن�ش������يد. والمو� أ كل بيت من ا

رشرشّر جماله،  ش بها، و�ش بها، و� صال�شعر العربي التي يتنف�صال�شعر العربي التي يتنف�ص

.»
)1(
جيال أثره في االأ وبقائه، وا

������ى يعدش������ى يعدش������ى يعّد شن ال�ش������اعر العي�شن ال�ش������اعر العي� أ وهك������ذا نرى ا

ربعة  ر اشر اشر االأ شحد العنا�شحد العنا� وعشوعشوع– اأ شو المو�شو المو� أ –الفكرة –الفكرة –ا
طفال.  اليدة الجيدة لاليدة الجيدة لالأ يدة الجيدة لشيدة الجيدة لش شالتي تقوم عليها الق�شالتي تقوم عليها الق�

لفاظ  خرى فهي االأ ا العنا�س������ر الثالثة االأ مَّ
أ ا

والمو�سيقى وال�سور.

وفيما يتعلق بالمو�سوع، تقول البحوث 

اإن الق������ّراء ال�س������غار يحّبون ال�س������عر الذي 

أنه على �سلة  ي�ستطيعون فهمه ويح�ّس������ون ا

أنه ال  بحياتهم. وهذا �س������حيح بالطبع، اإال ا

طفال يجب اأن  يعني اأن ال�س������عر الموّجه لالأ

ن الطفل يحب  يكون ب�س������يطاً اأو خفيفاً، الأ

أي�س������اً اأن يالقي تحديات، واأن يعمل على  ا

مواجهتها. وهذا ما دفع �س������ليمان العي�سى 

ن ي�سيف: »اإنني اأحر�س على اأن يت�سابك  الأ

أكتبه لل�س������غار الو�سوح  في الن�س������يد الذي ا

والغمو�������س، الواق������ع والحلم، المح�س������و�س 

والمعق������ول، الحقيقة والخيال«. فالغمو�س 

والحلم، والخي������ال، والمعقول اأمور تتحدى 

الطف������ل وتثير فيه حب االط������الع والبحث 

وال�س������وؤال لكي يثبت جدارته وقدرته على 

مواجهة ال�سعاب، على اأن تكون تلك ال�سعاب 

أ�س������لوب  في حدود مقبولة، واأن تُعر�س في ا

�س������ديد الجاذبية، وهذا ما فعله ال�س������اعر 

لفاظ، وعنايته بالمو�س������يقى  باختي������اره لالأ

دوات ال�س������عرية التي ت�ستخدم ال�سوت  واالأ

وال�س������ورة لالرتقاء بالمعنى، وت�سميم بنى 

ألقاً. تزيدها �سحراً وا

ولنتوق������ف قلياًل عند هذه المح�س������نات 

التي تعّد اأدوات ال�ساعر لتحقيق اأهدافه.
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اأوًل: ال�سوت

يطل ال�سوت ب�سكل بارز في �سعر �سليمان 

طف������ال. م������ن خ������الل الح������روف  العي�س������ى لالأ

والح������ركات. فالكلم������ات تتاألف م������ن حروف 

وحركات. وبقدر ما تكون الحروف عذبة الجر�س 

ذن يكون اإيحاء الكلمة المو�سيقي. على االأ

:»
)2(

ومن اأمثلة ذلك »ن�سيد بردى

ــــــــــــــــــــــــــردى ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَردى َب َب

ــــــــــــــــدى ــــــــــــــــــــغــــــــــــــــــــٌم و�ــــــــــــــــس ن

ـــــــــــــــــــــــــــــدى ِظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلٌّ ون

عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذٌب اأبــــــــــــــــــــــــــــــــــدا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــردى بـــــــــــــــــــــــــــردى ب

»فالدال هنا حرف م�سيطر على المطلع 

ك بالفتح مما يك�س������به الخفة  كله، وهو محرَّ

والر�ساقة، وي�سارك الدال في خط هارموني 

 ، التنوين بال�س������م ف������ي كلمات: نغ������ٌم، وِظلٌّ

وع������ذٌب. فالمي������م والالم والب������اء من اأعذب 

الحروف وقعاً على ال�سمع.

وفي المقطع الثاني ومطلعه:

اأم�ِض ق�سينا في الب�ستاِن

يومًا من رق�ضٍ واأغاني

ل اأن�ساه ول ين�ساني

كنا موجًا من األحان

وجرى بردى �سهدًا وندى

ي�س������يطر حرف النون، ثم يعود ال�س������اعر 

ر بالحرف  فيح������َط على حرف ال������دال ليذكِّ

.»
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�سا�س... االأ

نَّ ال�ساعر يعمد في ق�سائد اأخرى اإلى 
أ كما ا

تقليد اأ�سواٍت من البيئة لزيادة جاذبية الق�سيدة 

وربطها بمحيط الطفل، ومنها ق�س������يدة »ليلى 

 التي ي�س������ارك فيه������ا الَحَمل بثغائه، 
)4(

والحمل«

بعد اأن عادت �سديقته ليلى اإليه:

بي�ُض        ماْع �ساح الَحَمُل الأ

لغة الفرحة كانْت            ماْع

هي تهواه..                 ماْع ماْع

هو يهواها..                ماْع ماْع

 يجعل ال�ساعر من 
)5(

وفي »اأغنية القطار«

هدير عربات القطار وهي تجري على �سكة 

الحدي������د، الزمة تتكرر ف������ي نهاية المقاطع 

ول: ربعة للق�سيدة، وهذا مقطعها االأ االأ

اأنا القطار الزاحُف

تحلو لَي المواقُف

على محّطاِت الزمْن

جي َكّتي َكْن

جي َكّتَي َكْن

وفي ق�س������ائد اأخرى يعمد ال�س������اعر اإلى 

أ�سا�سية في الق�سيدة ال�سردية  تكرار كلمات ا

طفال. ومنها ما  �س������اعة جوها في نف�س االأ الإ

:»
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فعل في ق�سيدة »الغراب والثعلب

اأنا الثعلْب اأنا الثعلْب

اأدوُر اأدوُر

م�سى زمٌن وتحت الغ�سِن لم اأبرْح

اأدوُر اأدوْر
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ثانيًا: الوزن والقافية

�س������وات في ال�سعر تاأتي  على اأن اأهم االأ

من طبيعت������ه نف�س������ه، فهو كالم م������وزون له 

�إيقـــاع وقافيـــة وروّي. واإذا كانت الق�س������يدة 

الكال�س������يكية ق������د تم�س������كت اإلى ح������د بعيد 

وزان التي و�س������عها الخليل ب������ن اأحمد،  ب������االأ

أو  مما جعلها ت�س������مى الق�س������يدة الخليلية، ا

أبيات في �سطرين،  لة من ا العمودية الم�س������كَّ

بيات، فاإن  وقافية واحدة تتكرر في جميع االأ

�سليمان العي�س������ى تخل�س من رتابة القافية 

الواحدة )من دون اال�س������تغناء عن القافية(، 

ونّوع فيها، وفي عدد التفعيالت في ال�سطر 

يقاع المنظم(. الواحد )من دون مبارحة االإ

لق������د اختار ال�س������اعر بح������وره من ذوات 

�س������ة ف������ي الغالب  وزان الخفيف������ة المرقِّ االأ

نها  كالمت������دارك )فعلن فعلن  فعلن فعلن(، الأ

اأقرب اإلى طبيعة الطفل المحبة للحركة.

:
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ومنها هذا الن�سيد

ع�سفوُر طالْل               �ساّلل جماْل

منقاٌر �أحمُر                     ما �أحلى!

وجناٌح �أخ�سُر                   ما �أغلى!

ع�سفوُر طالْل               �ساّلُل جمال

ُق                 ُع�سفوري في �لجّو يحلِّ

مني درَب �لنوِر ويعلِّ

ها نحن رفيقاِن           �أهو�ه ويهو�ني

ع�سفور َطالْل              �سعٌر وجمال

هذا الن�سيد من »المتدارك« في تركيبة 

جدي������دة موؤلفة من مقطعي������ن والزمة تتكرر 

ثالث مرات، وتالحظ د. كافية رم�سان »اأن 

التلوين ف������ي التركيب هنا ل������م يلتزم قاعدة 

واح������دة في المقطعين، فقد َك�َس������َر القاعدة 

في المقطع الثاني فاأدخل بيتاً جديداً هو: 

�أهـــو�ه ويهو�نـــي هـــا نحـــن رفيقـــاِن         

كما َك�َس������َر القاعدة باإبدال كلمة )�سالل( 

خير، فاختلفت  بكلمة )�س������عر( في البيت االأ

المو�س������يقى اختالف������اً ي�س������يراً على �س������بيل 

.»
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التلوين

على اأن �سليمان العي�سى يعتمد التفعيلة 

ن �س������عر  غلب، الأ ركيزة للن�س������يد عل������ى االأ

أيه – من  التفعيلة األ�سق بالطفولة – في را

بيت ال�س������عر التقليدي، وه������و يقول: »هذه 

أبيها القديم ال�س������طر،  التفعيلة تقوم مقام ا

أكث������ر وال اأقل. وتبقى مو�س������يقى البحر،  ال ا

ويبقى الوزن كم������ا هو، تبقى النغمة العربية 

ال تتحطم وال تزول«.

ن������ه »اإذا كان الوزن 
أ والمالح������ظ عموم������اً ا

التقليدي، الذي يت�سكل من وحدات مو�سيقية 

مك������ررة تنتهي بقافية نمطية وروّي، ثابتاً، فاإن 

الوزن في ق�س������يدة التفعيلة، التي ينظم عليها 

ال�ساعر العي�سى معظم ق�سائده، هو اإيقاعات 

نف�س������ية تخ�س������ع مبا�س������رة للحالة النف�س������ية 

وال�سعورية لل�ساعر، وهي بالتالي غير ثابتة. 
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وق������د اأجازت ق�س������يدة التفعيل������ة – اإلى 

ح������د كبير – الخ������روج عل������ى التفعيلة ذاتها 

م������ن خالل الِعلل والزحاف������ات، اأي اإن حرية 

أو�سع من الق�سيدة العمودية التي  ا�ستعمالها ا

ال تجيز ذلك اإال لل�س������رورة الق�سوى«؛ كما 

يذكر الطالب بو عي�سى م�سعود، في ر�سالته 

للح�سول على الماج�ستير من جامعة الحاج 

 .
)9(

لخ�سر، في باتنة – الجزائر

هذا، ون�س������يد »ع�سفور طـــالل« لي�س اإال 

أمثل������ة متعددة وردت في   واحداً من ا
ً
مث������اال 

طفال للتلوين المو�س������يقي بح�س������ب  ديوان االأ

المو�س������وعات التي يتناولها ال�س������اعر، وفئة 

طفال التي يتوجه اإليها. االأ

بالتفعيل������ة  ال�س������اعر  ي�س������تعي�س  وق������د 

مجزوء�ت �لبحور مثال ذلك »ن�سيد �لمطر«، 

وقد �ساغه ال�ساعر من مجزوء الب�سيط: 

َمَطْر مطْر مطْر

ْعمِة انهمْر بالنِّ

بالع�سِب والَثَمْر

تهللي يا اأر�سنا ال�سمراْء

وا�ستقبلي هدية ال�سماْء

مطْر

مطْر

مطْر)10(

هذا التلوين في البنية ال�سعرية الذي 

يتمثل في المزج بين التفعيلة وحدها في 

ال�سطر، ومجزوءات البحور، ا�ستناداً اإلى 

اأن المجزوءات لي�ست اإال تفعيلة مكررة، 

اإ�سافة اإلى المزج بين اأكثر من بحر في 

طفال  الن�سيد الواحد ين�سجم مع روح االأ

التي ت�س������ج بالحيوي������ة وف������ق اإيقاعات 

مختلفة تبعد عنهم ال�س������اأم، وت�س������جعهم 

على متابعة الن�س������يد وحفظ������ه. ومع اأن 

ال�س������اعر يلع������ب باأوتار النغم������ة فيلونها 

أنها تظل م�سدودة بخيط  كما ي�س������اء، اإال ا

أو الهارموني.  رفيع هو النغم المن�س������جم ا

ذلك اأن ال�ساعر يتقن العرو�س، ويح�سن 

التمر�س بتغيراته المختلفة، وي�سر على 

اأن يك������ون اإبداعه التجدي������دي نابعاً من 

التراث ومتوا�ساًل معه.

ثالثًا: ال�سور واأ�سكال اأخرى

وكم������ا احتفل ال�س������اعر بخلق الت�س������كيل 

أي�ساً  المو�س������يقي والبنية المنا�س������بة، اعتنى ا

باالرتقاء بالمعان������ي التي توحي بها الكلمات 

������نات البالغية التي يزوده  بالمح�سِّ م�ستعيناً 

�س������رار اللغة العربية واطالعه  بها امتالكه الأ

�س������لية  جنبية االأ داب االأ المتوا�س������ل على االآ

والمترجمة. فق�سائده تحفل باأ�سكال الت�سبيه، 

ن�س������نة. وهو  والمجاز، والكناية، والرمز، واالأ

طف������ال ق������د ال يفهم������ون هذه  ي������درك اأن االأ

أنه يريد له������م اأن يتدربوا على  ال�س������ور، اإال ا
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غنائها، وقراءته������ا، وكتابتها وحفظها لتكون 

ذخيرة لهم يحملونها طوال العمر.

ول�سد ما �سعر بال�سعادة حين راأى طفاًل 

يدفع بقدميه اأوراق ال�سجر المت�ساقطة على 

الر�سيف وهو يغني:

ورقاٌت تطفُر في الدرب

والغيمُة �سقراء الهدِب

والريُح اأنا�سيُد

والنهر تجاعيُد

يا غيمُة يا اأمَّ المطِر

ر�ض ا�ستاقْت فانهمري الأ

الف�سل خريف)11(

و�سعر ب�سعادة اأكبر حين ا�ستمع ذات يوم 

أنها  اإلى �سبية ت�س������رح في مقابلة تلفزيونية ا

لم تعرف ما هو ف�سل الخريف اإال من خالل 

ذلك الن�س������يد ال������ذي تعلمته في المدر�س������ة 

االبتدائية، وما زال������ت تحفظه مع غيره من 

أنا�سيد �سليمان العي�سى. ا

ولنذك������ر ب������اأن هذا الن�س������يد مك������ّون من 

ول  مقطعين جاء فيه، في ه������ذا المقطع االأ

ة �سور هي: فقط، عدَّ

الغيمة �سقراُء الهدِب،

والريُح اأنا�سيُد،

والنهُر تجاعيُد،

ويا اأمَّ المطِر

ر�ض ا�ستاقْت والأ

ومع ذلك فاإن الطف������ل لحّنه وغّناه حين 

راأى اأوراق ال�س������جر تتطاير على الر�س������يف، 

واإّن ال�س������بية حفظت������ه وبقي ف������ي خاطرها 

يعطيها معنى ف�س������ل الخريف، منذ تعلمته 

في طفولتها.

وه������ذا ما يهم ال�س������اعر: االنطباع الذي 

يبقى في الذهن، حّياً، ن�سطاً، جاهزاً للتدخل 

في مجريات الحياة.

اإلى جانب ال�س������ور يتفنن ال�س������اعر 

أ�س������كال الكتابة ال�س������عرية بح�س������ب  في ا

كبر من الديوان  مو�سوعاته. فالق�سم االأ

أنه خ�س ق�سماً  نا�سيد. اإال ا ن من االأ
ّ
يتكو

ال باأ�س به بق�س�������س فولكلورية معروفة 

تحت عنوان »حكايا فولكلورية لل�سغار« 

منها: الغراب والثعلب، والثعلب والعنب، 

والراع������ي والذئب، وال�س������ياد والحجل، 

وال�س������م�س والريح، والثعلب واللقلق.... 

يقدم لها ال�س������اعر بكلم������ة تلخ�س هذه 

التجرب������ة يق������ول فيه������ا: »ال اأدري كيف 

�س������دتني هذه الحكاي������ات اإليها واأعادت 

أ�سرع في  أنا ا اأمامي �سريط الطفولة، فاإذا ا

كتابتها مرة اأخرى ق�سائد موجزة مركزة 

لل�س������غار، ت�س������يع فيها الكلمة الناب�سة، 

وال�سورة الجميلة، وال�سياق الذي يتحرك 

بين المتحاوري������ن – والمتحاورون جلَّهم 

م������ن الحيوان والطير – كما هو معروف 
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ف������ي مثل هذه الق�س�������س المتخيلة منذ 

اأقدم الع�سور. لقد جعلُت الحوار ينتقل 

فجاأة من المتكلم اإل������ى المخاطب ومن 

وزان  نُت االأ
ّ
المخاطب اإلى الغائ������ب، ولو

نُت النغم والمو�س������يقى في 
ّ
ال�س������عرية، لو

الحكاية الواحدة فلم اأقت�س������ر اإال نادراً 

على نغم������ة واحدة. بل اإن������ي جعلُت من 

بع�س هذه الحكايات تمثيليات �س������غيرة 

والد في الم�س������رح الغنائي  يفيد منها االأ

ني اأطمح اإلى اأن تمتّد  المدر�سي. ذلك الأ

ي������ُد اللحن اإلى هذه الق�س������ائد فتحيلها 

قطعاً غنائية يرددها ال�سغار.. وعندئذ 

ألتقي مرة اأخرى هدفي و�س������عاري الذي  ا

اأردده دائم������اً: »دع������وا الطفل يغني.. بل 

أيها الكب������ار«. وقد ذّيلُت كل  غّن������وا معه ا

حكاية بحكمة تلخ�سها، وتعطي معناها 

.»
)12( 

التربوي

اإلى جانب هذه الق�س�س الفولكلورية، 

كتب ال�س������اعر لوحـــات غنائية، وحـــو�ر�ت 

معا�سرة ت�سلح للتمثيل اأي�ساً.

تعقيب:

ف������ي مرجع حدي������ث ج������داً اطلعُت 

علي������ه في الوالي������ات المتح������دة بعنوان 

دب و�لطفـــل«، �سّد انتباهي الف�سل  »�الأ

طفال بطروحاته  المخ�س�س ل�س������عر االأ

التي تماثل »المعادلة ال�سعرية الجميلة« 

ل�سليمان العي�س������ى، وتبرز الدور الكبير 

�س������لوب ال�سعري المكّثف  الذي يوؤديه االأ

لفاظ، ومو�سعتها،  الم�ستند اإلى انتقاء االأ

يقاع������ات،  �س������وات، واالإ وا�س������تخدام االأ

�س������كال، والت�س������بيه،  والتداعي������ات، واالأ

ن�سنة، وال�سجع،  والمجاز، والكناية، واالأ

والجنا�������س، والطب������اق.. وغيره������ا من 

المح�سنات اللفظية والمعنوية لالرتقاء 

بالمعاني، واإحداث االنطباعات القوية 

بالكلمات؛  تغيي������ر  فال�س������عر  الموؤثرة.. 

ولي�س������ت كل الكلمات قادرة على ذلك، 

ب������ل الكلم������ات المختارة، التي تو�س������ع 

في الم������كان  المختار، بع������د اأن تجري 

�سلوب المختار.. لت�ستثير  معالجتها باالأ

أو ال�سامع( بالغبطة،  اإح�س������ا�س القارئ )ا

أو لتحدث حالة انفعالية  عجاب؛ ا أو االإ ا

تترك انطباعاً قوياً.

������ا ما يذك������ره بع�������س النقاد عن 
َّ
أم ا

الفهم المنطق������ي العقالني لهذه اللغة 

ن  ال�سعرية، فهو غير مطلوب دوماً، الأ

ة،  �لق�سيـــدة تقر�أ علـــى م�ستويـــات عدَّ

وو�س������ع القارئ يحدد الم�ستوى الذي 

أو  تت������م فيه القراءة، في عم������ر معين، ا

.
)13(

ظرف معين 
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اأديب وناقد �ضوري. ❁

عر �سعيد عقلسعر �سعيد عقلسعر �سعيد عقل سم�سامرة مع �سم�سامرة مع �

جميل ح�سن

❁

ار  ار ات تماثي������ل. حفار ات تماثي������ل. حفَّ ات تماثي������ل. حف������ام تماثي������ل. نحات تماثي������ل. حف������ام تماثي������ل. نحَّ َّ������ام تماثي������ل. نحَّ ������ام تماثي������ل. نح ر�س������ام تماثي������ل. نح ر�سَّ

َّمقال������ع رخاميَّة لنح������ت التماثيل. طفل يلهو مقال������ع رخامية لنح������ت التماثيل. طفل يلهو مقال������ع رخاميَّة لنح������ت التماثيل. طفل يلهو 

ًبالتماثيل. �س������ائح يتملَّى متحف������اًبالتماثيل. �س������ائح يتملَّى متحف������اً للتماثيل. 

أوثان بالتماثيل.  عابد ا

الء؟ والء؟ وؤالء؟ اأم هو  وهل �س������عيد عقل واحد من هوهل �س������عيد عقل واحد من ه

هم؟ سهم؟ سهم؟ اأم هو كلهم؟  سبع�سبع�

َّزاميل ناعمة طريَّة في يد �س������عيد عقل زاميل ناعمة طرية في يد �س������عيد عقل زاميل ناعمة طريَّة في يد �س������عيد عقل 
أ ا

وعة.  للر�سم منوعة.  للر�سم منَّوعة.  �شي�شيَ�ٌش يم ريم ِر أ ة؟ سة؟ سة؟ ا سنوعة له خا�سنوعة له خا� نوعة له خا�سنوعة له خا�س سم�سم�

ّى مهمة معّينة؟ محابر لي�ست ى مهمة معينة؟ محابر لي�ست ى مهمة معّينة؟ محابر لي�ست  ى مهمة معية تتولى مهمة معية تتوّل ة تتولسة تتولس س ري�س ري� وكّل

نة؟  نة؟ م قوارير عطور ملونة؟ م قوارير عطور ملوَّ َّم قوارير عطور ملوَّ
أ ������نوعة للكتابة؟ س������نوعة للكتابة؟ س������نوعة للكتابة؟ ا سم�سم�

������تول للزنبق والورد س������تول للزنبق والورد س������تول للزنبق والورد اأم عرائ�ش يا�س������مين؟  س�س�

ق �شجرها، هائم زهرها بالغيب شق �شجرها، هائم زهرها بالغيب شق �شجرها، هائم زهرها بالغيب  شغابة لوز با�شغابة لوز با�

ها ال تعرف شها ال تعرف شها ال تعرف  شم حديقة هي نف�شم حديقة هي نف� أ تحيل؟ �شتحيل؟ �شتحيل؟ � شلم�شلم� و�

ع ما يزدهرها من ورود و��ع ما يزدهرها من ورود و��ع ما يزدهرها من ورود و�أزهار؟ مخد�ت  أنو �
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وع ماال يو�صف؟ مقالع رخام، صوع ماال يو�صف؟ مقالع رخام، صوع ماال يو�صف؟ مقالع رخام،  صم �صم � أ من عبير �

������يج حري������ريص������يج حري������ريص������يج حري������رّي الكنه  صم ن�صم ن� أ أم �أكد��������س ثلوج، � �

محّدد�ً له؟ 

يء من هذصيء من هذصيء من هذ�؟ �أم  ص������عيد عقل« �ص������عيد عقل« � ������عيد عقل« �ص������عيد عقل« �ص صهل لغة »�صهل لغة »�

������ه؟ �ص������ه؟ �ص������ه؟ �أم هو كله؟ �أم هي �أدو�ت ال يعرف  صبع�صبع�

������وص������وص������و�ه؟ فالكلمة في يده  صلخلق �صلخلق � بنيانه������ا من �

تمثال. ومثلها �لفكرة و�ل�صورة.

اعر متعب، ال يعرف قارئ صاعر متعب، ال يعرف قارئ صاعر متعب، ال يعرف قارئ  صعيد عقل �صعيد عقل � عيد عقل �صعيد عقل �ص ص�ص�

أ معه �لكالم؟ ومع ذلك هو  أين يبد� عره من �صعره من �صعره من � ص�ص�

عجاز.  عجاب و�الإ �الإ إر �إر �إلى حّد ر �صر �ص ص�ص� آ ممتع و�

عر تحت صعر تحت صعر تحت  صل�صل� � ������ع هذص������ع هذص������ع هذ� صن ت�صن ت� أ ������ير �ص������ير �ص������ير � صلع�صلع� من �

، بل من 
ّ
دب������ي عن������و�ن من عناوي������ن �لنقد �الأ

ع معايير لهصع معايير لهصع معايير له صو و�صو و� أ ر �صر �صر �أن تحاول و�صفه � صع�صع� �الأ

عره صعره صعره  صاعيف �صاعيف � اعيف �صاعيف �ص صى في ت�صى في ت� ى في ت�وى في ت�وؤ ولرولر تتكاثف هذه �

، عف������و�ً..... من �ل�ص������عب �أن تقول 
ّ
لغزلي
ّ
لغزلي
ّ

�

أة؟  عره بالمر�صعره بالمر�صعره بالمر� صذن-: �صذن-: � أنقول –�إ ������عر ص������عر ص������عر �لغزل، � ص�ص�

أة؟  أة؟ �أم عن �لمر� عره مع صعره مع صعره مع �لمر� صم نقول: �صم نقول: � أ �

������َدهُ ������دلتي نحاول تر�ص������دلتي نحاول تر�صُّ ُّلتي نحاول تر�صُّ أة تلك � ة ية ّية �م������ر� أ و�

أّي ������ت في كلص������ت في كلص������ت في كّل حال������ة �أو تحت � صلي�صلي� أ معها؟. �

ألي�������س �لجامع بين  أة �أخرى؟ � عنو�ن �م������ر�

أنهّن و�ح������دة؟ تغري �لباحث  هن �������ائه كلهن �������ائه كلّهن � ������ائه كلص������ائه كلص صن�صن�

ّن يتلّم�س وجوده������ا وحقيقتها في ن يتلم�س وجوده������ا وحقيقتها في ن يتلّم�س وجوده������ا وحقيقتها في 
أ اعنه������ا باعنه������ا با

انبانباأنا عنها  أ �لتي � سلمعار�سلمعار�س أو � تلك �للوحات �

ّ؟ ثّم؟ ثّم �أال يمكن �أن تكون تلك  آنفاً أو �ألمحن������ا � �

أنثى؟  أنثى، وال خيال � �لو�حدة ال و�حدة؟ ال �

يطاناصيطاناصيطاناً؟ ال وهماً وال حقيقًة؟  ص وال �ص وال � ال مالكاً

ال وجوداً وال غيباً؟ ال ممكناً وال م�ستحياًل؟ 

هذه المحيرات هي ما تجعل »�سعيد عقل« 

واحداً متع������ّدد الوجود الفّني، ممكناً وغير 

أو مثيل له،  ممكن، متّفرداً لم يمّر قبله مثله ا

واأن خيط ت�سل�سله انقطع و�ساع طرفاه. 

أّن المتملّي  أي�س������اً ا رات ا
ّ
ومن المحي

أة في �سعر »�سعيد عقل«  محا�س������ن المرا

ال يجد لديه مّت�سعاً من الوقت ليتملّى مواطن 

جمالها واإبداعها، وال حّتى اأن ير�سدها في 

و�س������ع اأو حالة، وال اأن يعجب بجمالها، فهي 

أكثر ، وهي موجودة  أكثر، �س������احرة وا جميلة وا

اأمامه بفتونها وحاالتها كلها، ولكنها كخمرة 

اأبي نوا�س: 

»تمنع �لكف ما تبيح �لظنونا«

أة »�س������عيد عق������ل« تمثال بال  ثم اإن امرا

روح، وال حرك������ة، وال فعل وال انفعال. اإنها 

بي�������س اأو من المرمر  تمثال م������ن العاج االأ

الخال�س. فيه كل ما يرغب ويده�س اإال اأن 

أة من لحم ودم وم�ساعر اإن�سانية.  يكون امرا

أي�س������اً لي�س������ت »فينو�س« وال »ع�ستار«  اإنها ا

خيلية«.  أو » ليلى االأ وال »ليلى العامري������ة «ا

أ�س������طورة. بل هي  أية ا وال يح������اك حوله������ا ا

أ�س������طورة �سعيد عقل وكفى. اإن هو و�سفها  ا

له، فهو من  فاإنما ي�سف تمثاالً �ساغه و�سكَّ

ابتكاره، واإن هي تحركت فهو الذي حّركها 

ونقلها، يقلِّبها ذات اليمين وذات ال�س������مال، 
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ها لترافق������ه نزهات������ه ومتع������ه عبر  وي�س������دُّ

خرى-  طبيعة لبنان ال�ساحرة التي- هي االأ

آلة ت�سوير بالغة  عر�سها كم�سور بارع في ا

الح�سا�سية للون وال�س������وء والظالل، يتكلم 

أو  أنه يخاطبها ا عنها واليكلّمها واإن هو بدا ا

يعاطيها الغرام. 

أة »�سعيد عقل« وحدها  يا ترى؟ هل امرا

هك������ذا؟ اأم هو نف�س������ه هكذا؟. ه������و وجوده 

ن نف�سه،  الكثيف متخفٍّ وم�س������تخٍف في االآ

خر يند ع������ن القب�س عليه، هو  نه ه������و االآ الأ

ن  ملء المحافل، و�سنو المنابر. وهو في االآ

ذاته �س������عب الح�س������ول عليه اأو �سبطه فوق 

منبٍر اأو محفل. 

اإذن... كيف ال�س������بيل للو�سول اإلى �سعره 

وم�سامراته؟ 

أق������ول هكذا؟ اأهوم م������ع تهويمات  مالي ا

»�س������عيد عقل«، وكاأني اأدعو النق������اد اإلى اأن 

يرموني ب�سهام ال تخطئني؟

اإل������ى مقوالت  دبي يحت������اج  النق������د االأ

و�س������واهد، وقيا�س������ات،  واأمثلة  وقواع������د، 

وا�ستقراءات، وا�س������تدالالت، وا�ستنتاجات، 

واأحكام، مما يجعل قارئ �س������عره ي�س������اب 

ل ب�س������ره في ق�سائده عبر  بالبهر وهو يُنقِّ

عجب، َعلَّه  �س������وره العجيبة، ومفرداته االأ

يجد �س������بياًل اإل������ى التوقف مع������ه، ال اأقول 

الوقوف، فكيف ال�س������بيل اإلى اإر�س������اء لغة 

النق������د، والحفاظ على عالم هذا ال�س������عر 

الفريد المتفرد في اآن معاً؟ 

ما دمنا اأقحمنا نف�سنا في هذه المعمعة، 

فال بد اأن نحاول. ول�سوف نحاول. 

والحق اأقول: ل������و كان لنا اأن نظل هكذا 

أ�س������لوب كتاباتنا هاربين اأو متهربين من  مع ا

�س������هام النقد، اأو مراوغين لفعلنا، لكننا قلنا 

هذه- ال�س������بيل-وحالنا  فكيف  »م�سامرات« 

أو نرغبه من  اإل������ى اأن نفوز بدعوة من نريده ا

�سمارنا ي�س������اركنا حفلة �سمرنا هذه مع �سعر 

»�سعيد عقل«.

هو مولع بالبحور ال�س������عرية الق�سيرة 

ونادرة اال�س������تعمال مثل ال�س������ريع والرمل 

الطوي������ل  أم������ا  ا والم�س������ارع.  والمجت������ث 

والب�سيط والخفيف والوافر والكامل وحتى 

أَِلَف ال�س������عراء اأن يكتبوا  المتقارب مم������ا ا

أوزانها ويكث������روا فال نراه  �س������عرهم على ا

يعباأ بها كثيراً. وهات يا قارئ �سعره اتعْب 

نف�س������ك واجهْد في �س������بط وزن الق�سيدة 

ذان َمِرنَ������ت عل������ى �س������ماع  نَّ االآ
أ خا�س������ة وا

أو�س������كت تن�سى نغمات تلك  هذه البحور وا

نه راأى تلك البحور  البحور. ياترى ه������ل الأ

التي ولع بها اأدنى اإلى تهاج�س������ه مع نف�سه 

وهو ينحت ق�س������يدته نحت������اً ليخرج منها 

غريقية؟ وهو  تمثاالً من تماثيل المعابد االإ

غريق موله بها. ثم  أولئك االإ المولع بثقافة ا
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هو م�س������دود دائماً بعقله وخياله وعاطفته 

اإلى لبنان جباًل و�س������هاًل وتاريخاً و�سواطئ 

ن�س������انية  وح�س������ارًة و�س������ناعاٍت علَّمت االإ

بجدية و�س������ناعة ال�سفين. حتى  حروف االأ

جع������ل في بع�س )قف�س������اته( لبن������ان مركز 

ن�س������ان ومنطلقها اإلى العالم،  ح�س������ارة االإ

بد،  زل، واالأ وجعل م�س������طلحات اللغة )االأ

وال�سرمد( من ابتكارات لبنان حيث قال: 

»وفي اللغ������ة اللبنانية ث������الث مفردات 

أبد« لي�س لها في اللغات  »�سرمدية، واأزل، وا

وروبية اإال مفردة واحدة بم�ستطاعها اأن  االأ

ن�سان باهلل.  ت�س������هم في تو�س������يح عالقة االإ

بد يملكها  زل واالأ أيها االأ اإن ال�سرمدية بجزا

زل اأعني الما�سي اإلى ما ال  اهلل وحده. االأ

ن�س������ان منه ثانية. من هنا  حد. ال يملك االإ

وجب اأن يت�سع اإلى حد االنحناء اأمام اهلل. 

بد، اأعني الم�س������تقبل اإلى ما الحّد  أم������ا االأ ا

ن�س������ان هو واهلل مع������اً، من هنا،  فيملكه االإ

بالمقابل، وجوب اأن ي�س������عر بكرامة اأجمل 

الكرامات«. 

أَْن ي�س������ارب ال عل������ى اأقل م������ن اأن يبدع  ا

آن  يمان بمزاملة اهلل في ا وال يتنازل ع������ن االإ

بد. بهاتين االثنتين يتحدد اليوم  باق اإلى االأ

.
)1(

ن�سان باالإ

ه������ذا ول������م يقل ال�س������اعر ما ه������ي اللغة 

أو ن�سي اأن من الممكن  اللبنانية. وقد تجاهل ا

أو باأية لغة  اأن ي�ساأله �سائل مثل هذا ال�سوؤال. ا

ن.  هو يتكلم ويكتب ويبدع االآ

كذلك، وهو النح������ات الكبير في مقلع 

اللغة نعجب كيف لم ينتبه اإلى اأن ال�س������رمد 

أيه(كان  أ. وب������دل اأن يق������ول )بجزا ال يتج������زا

أول������ى اأن يقول )بطرفيه( فال�س������رمد- اإن  ا

جاز التعبير-�س������يالة زمنية غير مح�سو�سة 

ال بداي������ة له������ا وال نهاية وال و�س������ط. هي 

قبل انبثاق الوجود عن الباري، وا�س������تمرار 

كينونته بعد الوجود اإلى ما ال يعلم له نهاية 

اإال اهلل. 

أثر عنه قوله:  وقد ا

)مهمتنا لبننة �لعالم(

أناه ف������ي حينه في  وق������ال، وهذا م������ا قرا

أثر هزيمة  اإحدى ال�س������حف اللبنانية، على ا

العرب في حرب حزيران عام )1967م(: 

)لو تكّلمو� باللغة �للبنانية لما هزمو�(

ألي�ست هذه )قف�سة( اأي�سا؟ ا

حتى عناوين������ه غريبة وم�س������تغربة على 

أنها جارية عل������ى اللفظ العربي  الرغ������م من ا

ا�ستقاقاً وبياناً، فكلمة )التبادعية(، مثاًل لم 

تكن لتخطر على بال اأحد غير �سعيد عقل، 

وهو ي�س������رحها بمايلي، وبكثي������ر من الغرابة 

أي�ساً:  ا

أيما  ن�س������ان يوجد الذي لي�س ا )بعد االإ

ن�س������ان البادع )والنا�س  اإن�س������ان، يوجد االإ
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أَِلَفت: المبدع( ذاك الذي خلقه اهلل ليوؤازر  ا

اهلل في ا�ستكمال بدع الكون.. لفظنا كلمة 

جديدة ا�ستققناها خا�سة لتعبِّر عن مفهوم 

جديد يقول اإنَّه لي�س بم�س������تطاع الفرد اأن 

يبدع بحق وب�س������هولة اإال اإذا راح، في كثير 

أو قليل يب������دع معه �س������ائر النا�س، ويبدع  ا

حلمهم معه������م واأدواتهم التي هي بدورها 

تب������دع، اإال اإذا راحوا، هو وهم يتبادعون. 

واأن يتبادع الفرد معناها اأن يبدع نف�س������ه 

�س������خا�س الذين  والعمل الذي يبدعه، واالأ

أدواته������م. وهوؤالء  هم �س������واه واأحالمهم وا

جميعاً يع������ودون بدوره������م يزيدونه قدرة 

عل������ى التب������ادع. وهكذا ينبغي اأن ن�س������بح 

 .)
)2(

تبادعيين

وحت������ى عن������وان الدي������وان جان������ح نحو 

الغرابة، فهو )�س������عيد عقل: �س������عره والنثر( 

أَِل������َف النا�س اأن يقولوا: )ديوان فالن(  وقد ا

أكث������ر من دي������وان يقولون: )فالن:  واإذا كان ا

عمال الكاملة( مع  أو االأ المجموعة الكاملة ا

ى  العل������م باأنه جرى على منوال غيره ف�س������مَّ

. لكنه  كل دي������وان من دواوينه با�س������م خا�سٍّ

اأغرب حتى في الت�سميات، فبع�سها ديوان 

خر  عمدة( وبع�س������ها )رندلى(، واالآ )كما االأ

)دلزى( وهلم جرا. 

وعناوين ق�س������ائده كذلك. فهي )اأزلف، 

مركيان، نيانار، واأغنار.... اإلخ(. 

وال باأ�س اإن هو تغّنى بال�س������ام، وباأمجاد 

ألم تكن دم�سق في زمن  دم�س������ق خا�س������ة. ا

راميين مبدعي  ما اإحدى اأهم عوا�س������م االآ

ألم يولد  دنى ومورثيها. ا ح�سارات ال�سرق االأ

)ي�س������وع الم�سيح( في ال�سام في )بيت لحم( 

ويدرج من ربوعها في قانا.. والنا�س������رة.. 

ألم ينطلق )بول�س الر�س������ول( من  والجليل؟ ا

دم�س������ق اإلى بالد اليونان حاماًل معه ر�سالة 

الم�سيح لين�س������رها هناك، ويعطيهم اإياها؟ 

ولعله لم يك������ن يدري باأن اليونانية �س������وف 

نجيل التي يترجم عنها، وتن�سى  ت�سبح لغة االإ

مقابل ذلك اللغة التي تكلمها الم�سيح وبلغ 

رامية – ال�سريانية( وتغدو  فيها الر�سالة )االآ

وابد وتحف  �سا�سية �سمن االأ نجيل االأ لغة االإ

دي������رة حتى في  التاري������خ حبي�س������ة بع�س االأ

ماكن واإن هو وجد فل�سبب ال نعلمه  هذه االأ

دي������رة وال يظهرونه  يخفيه رهب������ان تلك االأ

اح.  حتى لل�سوَّ

مثلة ال�س������عرية  وقب������ل اأن ندخ������ل اإلى االأ

ألفاظه اأي مفردات �س������عره نراه  يقول: حتى ا

يقتلعها من مقالع خا�س������ة. اأحياناً ياأتي بها 

من المعاج������م القديمة فتبدو على ري�س������ته 

كاأنه������ا مولودة لتّوها. واأحيان������اً ياأتي بها من 

هذا الع�سر.

لكن������ه يُلِْب�س������ها حاالً لبا�������س االغتراب 

فيغدو من ال�س������عب التعرف عليها. كذلك 
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�سوره يراها قارئها جميلًة مده�سًة لم يدع 

طراء،  الف������ن فيها لناقد اأن يق������ول غير االإ

أو تف�سيرها فاإنك  فاإذا ما حاولت �سبطها ا

�ستعجب لغرابتها وعجائبيتها، فهي �سمن 

مقوالت الم�س������تحيل والالمعنى. ال اأعني 

المعن������ى الظاهري. بل المعنى المرت�س������م 

في �س������فحات الوجود. فهي �سور )�سعيد 

عقل( وح�سب. 

أق������ول: ما تهيبت الدخول  وبيني وبينك ا

اإلى عالم �س������اعر من الجانب الفني ل�س������عره 

ن على كثرة من در�س������ت لهم- تهّيبي  حتى االآ

من الدخول اإلى �سعر )�سعيد عقل(.

غراب واال�ستغراب  ومع هذا كله... مع االإ

يح�س قارئ �سعره بعذوبة خا�سة ال تو�سف. 

وبابتكاراته الفنية اإال �س������اعة ي�ساء اأن يغرب 

ويبعد في الم�س������مون ويحمله على �سياغة 

�سلوب(.  غريبة )االأ

بي������ات الجميلة تب������دع عالماً  ه������ذه االأ

خا�ساً للمفردات وال�سور ال�سعرية باأ�سلوب 

 :)
)3(

أ�سلوب )�سعيد عقل ال يو�سف اإال باأنه ا

األـــــعـــــيـــــنـــــيـــــك تـــــــــاأّنـــــــــى وخـــــطـــــر،

القمر؟ الــتــل  على  الــ�ــســوَء  يفر�ض 

ــن مـــرتـــاحـــًا اإلــــى ـس �ــســاحــكــا لــلــغــ�ـ

�ــســفــة الـــنـــهـــر، رفـــيـــقـــًا بــالــحــجــر 

ــــتــــا اآنــــ�ــــس اإذا  عــــيــــنــــيــــك  عــــــــــلَّ 

اأّثــــــــــرا مـــنـــه عــــــرا الــــلــــيــــَل َخـــــــَدر. 

بــمــا  ُبــــحــــِت  اإذا  اأنـــــــــِت،  ــــــرى  ُت مــــن 

ـــّر الــقــدر؟ ـــاأْت عــيــنــاِك مـــن �ـــسِ خـــّب

اأغــــنــــيــــًة يـــــا  الــــــِجــــــنِّ  اأيِّ  ُحــــــْلــــــُم 

عــا�ــض مــن وعـــد بــهــا �ــســحــر الــوتــر. 

هى ال�سُّ اأجــفــانــِك مــن خــيــط  ــُج  َنــ�ــسْ

ــنــتــظــر،  كـــــلُّ جـــفـــن ظـــــلَّ دهـــــــرًا ُي

ـــواقـــنـــا  ـــــت فـــــي اأ�ـــس ن ـــــوِّ قـــبـــل مـــــا ُك

 �ــســكــرْت مـــّمـــا �ــســيــعــروهــا الــِفــَكــر،

ـــٌن مــغــلــٌق   ُقــبــلــٌة فـــي الـــظـــن، ُحـــ�ـــسْ

ـــــى الـــ�ـــســـدر وفــر ـــمَّ اإل ــتــهــًى �ـــسُ ـس مــ�ـ

ـــّرحـــتـــه،  ـــس � اإن  لـــحـــظـــك  مــــفــــرد 

ر�ـــــض جــنــاٌح مــن زهــر، طـــار فــي الأ

الــــمــــدى،  جــــــــاراه  هــــدبــــِك  واإذا   

ُيـــبـــتـــَكـــر! كـــــــــْوٍن  تــــْلــــوَ  كــــــــْوٌن  راح 

وهكذا... فاإن قارئ �س������عر )�سعيد عقل 

م�س������طر اإلى اأن يبقى معه، واإال من ال�سعب 

أو اأن يقب�س  اأو من الع�س������ير اأن يتمثل �سوره ا

على فك������ره على الرغم من عذوبة ال�س������عر 

وجماليته، فانظر اإلى قوله: 

نـــــت فــــي اأ�ـــســـواقـــنـــا   قـــبـــل مــــا ُكـــــوِّ

            �سكرت مما �سيعروها الفكر، 

ر�س جناح من زهر وقوله: طار في االأ

أي�س������اً، على  وهذه لوح������ة من )رندلى( ا

أب������دت، تبدو جميلة  غرابتها وا�س������تحالة ما ا

 :)
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وممتعة بعنوان )موطن البلبل

بـــلـــبـــُل، يــــــا  غـــــنـــــْيـــــَت  اإذا  غـــــــــدًا 

الـــــجـــــنـــــدُل،  غــــنــــيــــة  لــــالأ َوَرقَّ 
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ـــــــاِن فـــــــي اأيــــــكــــــٍة  ومــــــــــــال لـــــــلـــــــرنَّ

ــنــبــُل، ــــــــوى جــــيــــدُه �ــس ـــٌن، واأل غـــ�ـــس

وقـــــــــربـــــــــت مـــــــــن ربـــــــــــــــوة ربـــــــــوة 

�ــــســــكــــرانــــة، عـــــن حـــالـــهـــا تــــ�ــــســــاأُل،

وقـــيـــَل: »مـــن اأيـــــن؟« فــقــْل  جــئــت من 

اأجــــمــــل ول  اأبــــــهــــــى  ل  عـــيـــنـــيـــن 

 ،
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أربعة من ق�سيدة )اأحبك( أبيات ا وهذه ا

تعود بالقارئ اإلى مبالغات ال�سعراء القدامى، 

ألب�سها ثوباً ع�سرياً:  نه ا الأ

ــــــــراكــــــــِع، ــــــــك فـــــــي ذلـــــــــة ال اأحــــــــّب

وادٍع اأمــــــــــــــــٍل  عــــــلــــــى  واأحــــــــــيــــــــــا 

بـــحـــبـــي، اأبـــــــــــوح  اأّل  واأعـــــــــــــرف   

ــــه مــ�ــســحــة الـــخـــا�ـــســـِع. بــــقــــي ل فــــاأُ

ُيـــَمـــ�ـــضُّ َمـــعـــبـــد ل  وقـــــربـــــك فـــــي 

ـــــَمـــــ�ـــــضُ مـــــن �ـــســـا�ـــســـع، ـــــْل ُيــــــــــــزاُر وُي

اأحـــــــــط بــــــه لـــفـــتـــتـــي مــــــن بــعــيــد 

ـــــي عــــلــــى لــــــــذة الــــقــــانــــع. واأمـــــ�ـــــس

أم تهويمة �سوفية.   ونقول: هل هذا غزل ا

أة من بني الب�س������ر  هل ه������ذه المخاطبة امرا

������ة. اأم هي اإلهة وثنية؟ والمعبد  اأم ذات اإلهيَّ

معبد وثني؟ 

وم������ن ابتكاراته التي ي�س������تهي القارئ اأن 

يتوق������ف عنده������ا يتمالها طوي������اًل قوله في 

 :)
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ق�سيدة )اأجمل من عينيك

لعينيك!  حّبي  عينيك  من  اأجمل 

ــــى الــــــوجــــــوْد. فــــــــاإن غــــّنــــيــــت غــــّن

 كـــْنـــِت بــبــالــي فــا�ــســتــمــْمــُت الــ�ــســذا 

ـــــــورود؟ فـــيـــه تـــــرى كـــنـــت بـــبـــال ال

مــــن خـــاطـــر، اأنـــــــِت  مــــا  اخـــلـــعـــي  اآه 

اأتــعــْبــِت، مــن �ــســوٍق اإلــيــك، الخلود.

ثـــــر عـــــن اأر�ـــســـنـــا اأجـــــمـــــل مـــــا يـــــوؤ

ــــوجــــود. ال ُزرِت  اأنـــــــك  اأوهــــامــــهــــا 

أة حقيقة اأم وهم �ساغه  هل هذه امرا

)�سعيد عقل( بهذا الترف اللفظي الذي 

يمتع ذوق الق������ارئ. لكن.. دعنا نفتر�س 

أة ما... �سبية حلوة جميلة، ولتكن  اأن امرا

من عالم المترفين اأي�ساً ح�سبت نف�سها 

�س������ديقته اأو حبيبت������ه اأو حتى ع�س������يقته 

أو  وهي ف������ي موعده������ا، وقف������ت اأمامه ا

باإزائه في خلوة تن�س������د فيه������ا معه متعة 

أ لها هذه  روحية اأو ج�س������دية وراح يق������را

�سعار فربما ي�سيبها بالزهو واالعتزاز  االأ

دنى التي  ب������ادئ ذي بدء، ولو بالح������د االأ

�ستفهمه من هذا ال�سعر... لكن.... بعد 

أو  أكثر ا أو ا ق�سيدة اأو ق�سيدتين اأو ثالث ا

آتي������ة لموعد غير هذا، حتى  اأقل، وهي ا

أو فنانة اأو من م�س������توى  لو كانت مثقفة ا

المجتمعات الخا�سة. يا ترى!.. اإلى اأي 

مدى �ست�س������تطيع اأن ت�س������بر عليه وعلى 

اإغراباته ومبالغات������ه التي مهما اأجهدت 

نف�سها وحاولت اأن تتناغم معها فاإنها لن 

تفهم اإال بع�سها.
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أم �س������ترمقه بنظرة   وهل �س������تبقى معه ا

أبعاداً �س������تى لن يجهلها هو  خا�س������ة تحمل ا

بالتاأكي������د لي�س م������ن بينها الر�س������ا اللهم اإن 

ح�س������ل ذلك الر�س������ا ف�س������يكون م������ن النوع 

المتكلف الم�سطنع، هذا اإذا لم ت�سفعه ولو 

�سفعة مداعبة وتم�سي لتندب حظها؟ 

( اأغنية 
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وق�سيدة )مري بب�ستاننا �سباحاً

أنا �سامن اأن )رنداله(  يقاع ملحنة، وا عذبة االإ

�ستظل معه )مكيفة( لما ت�سمعه حتى يدخلها 

ف������ي الالمعقول، عند ذلك �ستن�س������رف عنه 

وعن �سعره، وتم�سي تتلهى بم�ساهد ب�ستانه 

أو تتثاءب اإذا ت�س������بث بها اأن تبقى  الجميلة، ا

ليكمل الق�سيدة: 

مري بب�ستاننا �سباحًا 

اأو رفرفي    

قاحات  يا رندلى، وا�سمعي الأ

نادي: »اقطفي«.

م�سك فتيت، 

مدي يدًا واهتفي:

 »حبيبي ها اأنا جيت«. 

خدامنا طيب، تقال 

عنه الِعَبر. 

قولي له: »جاءك الجمال 

يجني الزهر« 

�سليه: »حقًا اأنا الجمال«

يقل: »بلى« 

ف�سطانك الليلكي عيد 

اإذا خطر، 

ت�ساأل عن حملها الورود 

»متى انتثر«

ي ما تجهلينه  مِّ تغدين، �سَ

با�سم جديد، 

تن�سى ا�سمها كل يا�سمينة 

وت�ستعيد#

وهنا يكون �س������بر الحبيبة قد نفد تماماً 

لم������ا اأدخلها فيه من غريب اإلى اأغرب، واإني 

ت�س������ورها هاربة تعدو، وهي م�سممة على  الأ

اأال تعود. ومن ي������دري؟ فربما تعود. ونوقف 

أة  أو �س������عر المرا �س������مرنا في �س������عر الغزل، ا

مع ه������ذه المقطوعة الجميلة التي �س������ماها 

 :)
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)الموعد ال�سائع

يــخــمــُد  والــــطــــيــــب ل  ـــنـــي  مـــاهـــمَّ

الـــمـــوعـــُد اأنــــــا  مــــن دونــــــي  مـــــرَّ  اإن 

غــــــدًا اأجـــــــــيُء الـــــــــداَر اأخــــلــــو اإلــــى

بــــقــــيــــة مــــــــن عــــــمــــــَرهــــــا تــــعــــبــــُد

ــــًة ــــهــــا غــــ�ــــسَّ تــــهــــ�ــــضُّ لــــــي حــــجــــرُت

والــــــجــــــدُر وال�ـــــســـــتـــــاُر والـــمـــقـــعـــُد

اأ�ـــــــســـــــيـــــــاء لــــلــــقــــبــــلــــة فــــيــــهــــا فـــم

ـــــعـــــٍر يــــــد. حــــــلــــــو ولـــــــلـــــــهـــــــِو بـــــ�ـــــس

اأ�ــــــســــــاألــــــهــــــا عــــــنــــــي، فـــيـــحـــتـــلـــنـــي

جـــــعـــــُد. مــــن الـــــزوايـــــا طــيــبــهــا الأ

بــكــمــهــا ــــى  عــــل ــــــيــــــاء،  اأ�ــــــس وُربَّ 

اأكــــــــــرم بـــــوحـــــًا مـــــن فـــــم يــ�ــســعــد.
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أو ما  اإل������ى هنا، ونختم مع �س������عر الغزل، ا

اتفقن������ا على اأن ن�س������ميه �س������عر الغزل، وهو 

في الحقيقة لي�س كذلك. هو مر�س������م للن�ساء 

أو ه������و مقلع لنح������ت التماثيل  والمواعي������د، ا

الن�س������ائية الجميلة ح�س������ب مخيلة ال�س������اعر 

وم�سيئته... نودعه وننتقل اإلى فن اآخر. اإلى 

)قف�س������ات( اأخرى. مبالغات اآخر من غرائب 

)�سعيد عقل( الماتعة اللذيذة التي ال يكرهها 

أو  أو �سامعها مهما بدت غريبة عنه، ا قارئها ا

مهما ابتعدت عنا. 

أردنا ذلك... لكن ال�س������عر لم يرد، بل  ا

أ  اأطلق لنا نداء وراء نداء كيما نتوقف ونقرا

هذا الن�سيد الحلو الممتع.. المفهوم منه 

وغي������ر المفهوم. ولنح�س������ر معنا ذاكرتنا 

ال�س������معية لن�س������يف اإلى متعتنا الب�سرية 

متعتنا ال�س������معية اإذ نتذكر بال�سمع �سوت 

غنية التي  فيروز وهي ت�س������دح به������ذه االأ

(، وهي 
)9(

عنوان بع�س������ها )�س������مراء دم�سق

المقطع الثاني من ق�س������يدة )�س������ائليني( 

ال������واردة كامل������ة في ال�س������فحة )72( من 

المجلد ال�ساد�س. 

بيات  ونح������اول هن������ا اأن نثبت بع�������س االأ

المغن������اة مكتفين به������ا من هذه الق�س������يدة 

أ�س������به ب�سيمفونية اإن نّد  الع�سماء التي هي ا

أو ال�سرح فاإنه ي�ستمتع بها  بع�سها عن الفهم ا

كاملة ككل: 

ــالْم:  الــ�ــسَّ ــرُت  عــطَّ حــيــن  �ساِئليني 

 كيف غـــاَر الـــورد واعــتــلَّ الــخــزام،

ــي الــ�ــســذا ـس واأنـــــا لـــو رحـــــُت اأ�ــســتــر�ـ

ل نــثــنــى لـــبـــنـــاُن ِعــــطــــرًا يـــا �ــســاآم

ــتــاِك ارتــاحــتــا فــي خــاطــري، ــفَّ ـسِ �ـ

وحــام.  الظنِّ  في  طيُرِك  واحتمى 

عـــنـــدلـــٌة  اأم  الـــــزهـــــر  فـــــي  نـــقـــلـــٌة 

يمام وت�سفيق  الــ�ــســحــِو  فــي  اأنــــِت 

�ــســكــرة  �ـــســـعـــري  اأوْدعـــــــــــُت  اإن  ــــــا  اأن

الــُمــدام كنت  اأو  ال�سْكُب  اأنــت  كنِت 

ترف الكلمات مع ترف ال�سور مع �سموخ 

بداع. هذا كله،  الذات ال�ساعرة مع ري�سة االإ

وغي������ره الكثي������ر يجتمع في هذه الق�س������يدة 

غنية الجميلة  الفذة، ولوال الخ������وف على االأ

الرائعة، و�س������وت )في������روز( الذهبي، ولحن 

وردنا في ال�سياق  خوين رحباني( البديع الأ )االأ

البيتين التاليين: 

ـــــعـــــبـــــوديـــــاُت مـــثـــنـــى عـــنـــدنـــا:  ال

فـــي الــحــمــى غـــــاٍز والـــعـــقـــل قــتــام،

ــــــــــت وهـــــــــذي لـــــم تــــزل ـــكـــم داَل تـــل

ــظــام. ــِع �ــســو�ــســًة تــبــري فــُتــفــتــت ال

وما ا�ستذكر به بع�س زيارته اإلى دم�سق، 

وافتتانه بها، من مثل قوله: 

عـــ�ـــســـُت يــغــنــى بـــــَك �ـــســـوقـــي كــلــمــا 

مــ�ــســتــدام، ـــوٌق  �ـــس والــــــــزورُة  ُزْرُت، 
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ـــــــارب لــــيــــ�ــــض يـــعـــي فــــــكــــــاأنــــــي �ـــــــس

خــوفــه الــقــائــل: ُخــــْذ اآخــــر جـــام!

أ�س������هد ل�س������عره  أن������ا اأحي������ي ذكراه، وا وا

بالريادة ونبل االنتماء وترف الذوق الفني. 

أب������دي اإعجابي البالغ بفخره  وال يفوتني اأن ا

واعتزازه بانتمائ������ه اإلى لبنان الخالد. لبنان 

أ�ساد به ال�سعراء  �س������م الذي طالما ا الجبل االأ

ولم يبلغوا �ساأوه على الرغم من جودة معظم 

ما قيل فيه من ال�سعر: 

ــــٍل ـــبـــي اأنـــــنـــــي مـــــن َجــــَب اأنــــــــا َحـــ�ـــس

كــــالم. ر�ــــــــــــضِ  والأ اهلِل  بـــيـــن  هــــو 

ولم يكت������ف باأن كنى عن �س������موق �س������واهق 

لبنان، و�سموخ ذراه حيث جعلها وكاأنها تكلم اهلل 

عالي، بل اأ�ساف قوله:  ويكلمها، لقربها من االأ

قـــمـــم كـــالـــ�ـــســـمـــ�ـــضِ فــــي قــ�ــســمــتــهــا

نـــــــــام.  ـــــور وتـــعـــطـــيـــه الأ ـــــنُّ تــــلــــُد ال

ول قال ال�س������اعر  وف������ي معن������ى البيت االأ

المرحوم )اأحمد اإبراهيم عبد اهلل( في ذرا 

لبنان ال�سامخة: 

فـــــاأ�ـــــســـــبـــــحـــــت اأثــــــــــيــــــــــرًة لــــديــــه

ــــــــيــــــــه ــــــــهــــــــا اإل وهــــــــــــكــــــــــــذا قــــــــرب

وقال بدوي الجبل: 

ـاأنــمــا الــ�ــســم مــن لــبــنــان فــي �سفر كـ

الــ�ــســهــب تــبــعــد والـــغـــبـــراء تــقــتــرب 

على،  وطبعاً َعنَى في �َسَفر �ساعد نحو االأ

فق.  ولي�س اإلى اأمداء االأ

أ�س������هد اأن �سعره في �سورية يوحي باأنه  وا

خارج م������ن القلب، من قناع������ة مبنية على 

التاريخ، وم�س������تقى بع�س������ها من الحا�سر، 

وذلك قبل الجفوة التي بدا )�س������عيد عقل( 

أو معات������ب،  أو كاره ا أن������ه عات������ب ا فيه������ا وكا

والق�سيدة التالية بعذوبتها وجودتها ت�سهد 

وا�س������ر الوجدانية التي كانت ت�سده  على االأ

اإلى �سورية. 

يام كيف تقلب النا�س بتقلب  وقاتل اهلل االأ

حداث ال�ساغطة، والعالقات )�سام يا ذا  االأ

.)
)10(

ال�سيف

ـــِب، ـِ ــيــف لــــم يـــغـــ ــ�ــس �ــــســــام، يــــا ذا ال

 يــــا كـــــالم الـــمـــجـــد فــــي الـــكـــتـــِب! 

ـــمـــٍة، قــــبــــَلــــك الـــــتـــــاريـــــخ فــــــي ظـــل

ــهــب. ـس بـــعـــدك ا�ـــســـتـــولـــى عـــلـــى الــ�ـ

)هن������ا – عل������ى ما نظن ونفهم – ي�س������ير 

راميين يوم كانت ال�سام م�سرح  اإلى اأمجاد االآ

ح�سارتهم(. 

ـــــــُه..  ـــــــاأُت ــــــٌع فــــيــــك خـــــــّب ــــــي ــــــي رب ل

مـــــــــــلَء دنــــــيــــــا قـــــلـــــَبـــــي الـــــتـــــعـــــِب، 

يـــــــوَم عـــيـــنـــاهـــا بـــ�ـــســـاُط الــ�ــســمــا، 

ــــُدب،  ــــوُد فــــي الــــُه ـــــرمـــــاُح الــــ�ــــسُّ  وال

ـــــى ومـــــــي اإل ــــرًا فـــــــاأُ تــــلــــتــــوي خــــ�ــــس

انـــتـــِحـــبـــي!  اأَل  الــــــنــــــاي:  نـــغـــمـــة 

ــــــَك يــــــا ُهـــــْدَبـــــهـــــا، اأنــــــــــا فــــــي ظــــــلِّ

نــــــجــــــم فـــــي ُلـــعـــَبـــي.  اأحــــ�ــــســــُب الأ
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يا ترى؟. بماذا اأوحت عبقرية ال�س������اعر 

بعد اأن وقع »حرمون« وثلجه وماوؤه وكبرياوؤه 

أ�س������يراً في يد االحتالل و�س������ار مو�س������وعاً  ا

للمفاو�سات والم�س������اومات؟ ومن يدري اإلى 

أين �سينتهي المطاف؟  ا

ونختم مع �سورية بهذه الق�سيدة لل�ساعر، 

وهي م������ن اأجمل لوحاته الفني������ة، واأعذبها، 

 :)
)11(

ر ِبي أنقاها( )مُّ وا

مـــــــــرَّ ِبـــــــــي يـــــــا واِعـــــــــــــــــدًا وَعـــــــــــــَدًا

ـــــــــردى، ـــمـــة مــــــن َب ـــنـــ�ـــس مـــثـــلـــمـــا ال

ُدُه تـــــحـــــمـــــل الـــــــعـــــــمـــــــر، تــــــــــبــــــــــدِّ

ـــــــــــــددا؟ ب اأطــــــــيــــــــبــــــــه  مــــــــــا  اآِه 

ونــــــــدًى �ـــــســـــذا  مــــــن  اأر�ـــــــــــــضٍ  ُربَّ 

وجـــــــــــــــراحـــــــــــــــاٍت بــــــقــــــلــــــب عـــــــدا

�ـــســـكـــتـــت يــــــومــــــًا، فــــهــــل �ــســكــتــت؟

اأجــــــمــــــُل الـــــتـــــاريـــــِخ كـــــــان َغـــــــدا!

الحظ –عزي������زي القارئ –هذا الخبر 

)�س������كتت يوماّ(، يعني انتك�������س التاريخ بها 

اال�س������تفهامي  ن�س������اء  باالإ المتبوع  حقب������ة، 

)فهل �س������كتت؟(. اأي ه������ل هزمت وطويت 

مل في الغد القادم )اأجمل  �س������فحتها؟. االأ

التاريخ كان غداً(. 

ـــــــــــدي، ل كـــنـــت مـــــن غــ�ــســب، واِع

اأعـــــــــرف الـــــحـــــبَّ �ـــســـنـــًى وُهــــــــدى،

الـــــــهـــــــوى َلــــــــْحــــــــُظ �ــــــســــــاآمــــــيــــــٍة... 

ـــــــفـــــــدا، ن قــــــلــــــتــــــه  حـــــــتـــــــى  رق 

بناء الطيبون المخل�س������ون   يت�س������بث االأ

ر�س اإذ ه������ي وطنهم الذي ال بديل لها،  باالأ

وزنودهم بديل نوعي عن ال�س������ح والحاجة، 

ريثما ي�س������تعيد الوطن عافيت������ه، ويعود اإلى 

عطائه: 

هنئت حــيــثــمــا  اإل  اهلل  جــنــة  هـــل 

عــيــنــاك؟. كــل اتــ�ــســاع بــعــد بهتان

رُبًى عند  فوق  اأو  �ساطئ  على  هنا 

ب�ستان الفكر  قــلــت:  الــفــكــُر  ــَح  تــفــتَّ

هرقت  ومــا  �سدت  نقطة  اإلــى  دنيا 

�سلطان الــحــر  خــلــق  اأّن  اإل  دمـــــًا، 

ولفرط حبه للبنان وتدلهه به ح�سارة 

ومج������داً وتاريخاً اأ�س������در ديوانا خا�س������اً 

أ�سماه »لبنان اإن حكى«  من الق�س������ائد له ا

، وديوان لبنان 
)12(

مطب������وع ع������ام 1960م 

اإن حكى مطب������وع طبعته ال�ساد�س������ة عام 

)1991م(.

واإن هو فخر بنف�سه وعنفوانه وفرادته في 

نه ابن لبنان،  �سل الأ العظمة والعنفوان، فباالأ

كما في ق�سيدة )على �ساطئ الذات(: 

�ســـُهِب ـــِة الأَ بعيـــدًا عن �ســـاطئ الذات في َغم�سَ

يـــب الطِّ العبـــق  فـــي  الوجـــود،  مطـــلِّ  حوالـــى 

ـــَهب والُم�سْ الممهـــل  بيـــن  ن  والآ هنالـــك، 

ـــر وهـــو على المهـــد َبْعـــُد غبي �ســـددت يـــد ال�سِّ

--------

اأنـــا ابُن الدهـــور، ابن لبنان، وعـــي الخليقة بي
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واأخال������ه يعني بدء التاريخ والح�س������ارة، 

دن������ى )والفينيقيون  فح�س������ارة ال�س������رق االأ

ف������ي طليعة �س������عوب ذلك ال�س������رق المنتجة 

ول،  للح�س������ارة( كانت في عم������ق التاريخ االأ

فه������و اإذن ابن ذلك التاري������خ الرائع الموغل 

في القدم: 

نهلـــت الذهـــول، نهلـــت �ســـحوب الفتـــى المتعب

ب الأ وقبـــر  اليتيـــَم،  يلـــف  الم�ســـاِء  و�ســـمت 

نبـــي كوجـــه  جميـــال  المهـــلَّ  ـــقاء  ال�سَّ نهلـــت 

وكالغيهـــب عمقـــا..  كالكّابـــة  ثـــروة  اأنـــا 

داء االبتكاري  أنا، مع التنويه به������ذا االأ وا

أت�ساءل هنا:  في البيت الرابع، ا

هل هو يوارب عمداً في المعنى ليدخل 

القارئ في متاهات التف�س������ير والتاأويل؟ اأم 

ي�س������ير اإلى ن�س������اأته هو، وهنا-في نظري-

نكون قد اأفقرنا ال�سورة و�سّطحنا المعنى، 

������ردة حياته بين  اأم هو تاري������خ لبنان المطَّ

بداع الح�س������اري، ودفع �س������ريبة موقعه  االإ

وتاريخه بما عان������اه من الغزوات المتكررة 

والخ������راب والدم������ار ال������ذي لحق������ه جراء 

ذلك؟ ومعاودة النهو�س وا�س������تئناف تاريخ 

الح�س������ارة ومعاودة الغ������زو كذلك، معادلة 

ن من �سياغتها،  لم ينته وا�سعوها حتى االآ

ناهي������ك عن حلّه������ا. بيد اأن ما يده�س������نا، 

داء الفني الذي  ويزيد اإعجابنا هو هذا االأ

يكاد »�سعيد عقل« يتفرد به: 

ملعبـــي علـــى  غبـــارًا  الوجـــود  اأح�ـــضَّ  غنـــي 

تغـــب لـــم  هنـــاك  قافُلـــة  يقولـــون: 

ن�ســـيد علـــى الفتـــح اأثبت مـــن مجـــدَك الُخلَّب،

ر�ـــض مـــدى ونا�ســـيُة الكوكـــب. لهـــا نا�ســـية الأ

لعله ي�س������ير اإلى المفاخرين بالح�سارة 

الحديثة، وابتكاراتها العلمية وال�س������ناعية 

فائق������ة التطور؟، ذلك م������ا اأوحى به جوابه 

�س������رار على اأن  أو الموازنة واالإ للمقارن������ة ا

ثبت  خلد، وهي االأ ح�سارة ال�س������رق هي االأ

عل������ى عاديات الزمن من ح�س������ارة الغرب 

المادي������ة التي �س������ماها المرحوم )�س������اكر 

م�س������طفى(، ح�س������ارة الطين، والتي ب�سر 

ب�س������قوطها كل من )�س������بنجلر( ف������ي كتابه 

)�س������قوط الح�س������ارة( و)كولن ول�سون( في 

كتابه )�سقوط الغرب(:

ـــَك في الذات كفا من ال�ســـلب، قـــل: الفتُح َغْم�سُ

ـــرَب، ور�ســـُفَك نف�ســـَك ر�ســـَف العتيـــِق مـــن الَم�سْ

يكـــِذب)13(! ولـــم  اإليـــك..  ـــمَّ  �سُ ُحلُمـــَك  ـــك  كاأنَّ

أو  ياترى؟. هل وقف هذا ال�ساعر العلم ا

هو يقف اأمام تماثيله اللغوية كما ح�س������ل 

ل�»بجامليون« حيث نفخ الحياة في التمثال 

خر  أنفا�س ناحت������ه، فنب�س هو االآ من لفح ا

أنفا�س������ه وجه ناحته وهو  وتحرك، ولفحت ا

يتاأمله؟
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أنه جعل قارئ �سعره  اأم ح�سب �ساعرنا ا

بداع  يتعر�������س للفحات حرارة الف������ن واالإ

وقد ح�سل على ما بغاه؟

اأما )فخ������ر الدين الثان������ي( فملحمة 

رائعة من مالحم )�س������عيد عقل( ال�سعرية 

مير  الت������ي نفخ فيه������ا روحه فجع������ل )االأ

�س������اطير  فخر الدين( وكاأنه من اأبطال االأ

اليونانية، واإنَّا لنخال اأن ال�سعر اأخلد من 

المجد الذي حققه اأمير لبنان التاريخي، 

فالق�س������يدة تاري������خ -بط������والت واأمجاد 

ومواقف عظيمة موؤلفة- من �ستة وت�سعين 

بيتاً من البحر الخفيف المك�س������ور قافية 

الراء لم ي�س������ف بها في المو�س������وع، ولم 

ي�سعف نف�س������ه ال�سعري، ولم يبهت رواوؤه 

وال روؤاه في مكان. 

�س������ارة اإل������ى اإنجازات  وه������و، م������ع االإ

ال�س������عوب الفينيقية في اختراع ال�سفين 

و�س������نع ال�س������فن، و�س������ن قوانين البحار 

والمالحم م�س������افاً اإلى اإنج������ازات البر 

الح�س������ارية وعلى طول �س������واطئهم من 

)�سيدون( اإلى )قرطاج(، تلك التي األف 

أو اإلماعات  النا�س اأن يذكروه������ا تاريخاً ا

فني������ة، يق������دم ذل������ك لوحة �س������عرية في 

:
)14(

مقطوعة »الهنيهة« 

العـــدم يتحـــداه  نَغـــْم  طـــّي  عالـــٌم 

هـــم، ُمتَّ بعمـــر  الَبْعـــِد  اإلـــى  الَقْبـــِل  �ســـّمُة 

مـــم، الأ فـــوق  خيمـــة  ت  �ســـكَّ كالبرقـــة  دقَّ 

ِهمـــم، ـــْرُه  ُيفجِّ لـــم  ظنـــوٍن  فـــي  وثـــوًب  ل 

ـــَمْم، �سَ ُيرْعرْعـــُه  لـــم  خيـــاٍل  مـــن  بنـــاٌء  اأو 

�ســـْم، الأَ ـــَرّ  ال�سِ ي�ســـتنطقها  الِفكـــرَة  ـــُب  ُيخ�سِ

العتـــم، قلـــِب  فـــي  ال�ســـم�َض  بيديـــه  ويعـــّري 

ـــْم! ِخ�سَ فـــي  ـــراٌع  �سِ اهلل،  اإلـــى  نحـــُن،  واإذا 

الح������ظ عزي������زي القارئ ه������ذه الخاتمة 

المده�سة التي ما كانت ببال اإن�سان. 

 ختاماً.... لن ن�ستطيع اأن ن�ساير �سعر 

»�س������عيد عقل« فنم�س������ي مع������ه اإلى حيث 

ننا م�س������طرون اإلى اأن ن�سكت  يم�س������ي، الأ

ار  عن هذه الم�س������امرة قبل اأن ينع�س ال�سمَّ

أ�س������ّرتهم، اإذ نحن  ������وا اإلى ا جميعاً وينف�سّ

نف�س������ل اأن يطبقوا جفونه������م على متعهم 

التي ح�سلوا عليها، وال ندفع اإلى نفو�سهم 

أ عليهم وننقلهم بين  الملل، بكث������رة ما نقرا

مطارح هذا ال�ساعر المتعب. 

الليلة  �س������هرزاد في ه������ذه  وت�س������كت 

متجاوزة �سعر المراثي والمدائح والمنابر 

تارك������ة لغيره������ا حق البح������ث والتطواف 

والتنقي������ب والحفر في المقالع الرخامية 

التي افت�سها الفنان العظيم. 
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دب العربي في جامعة ت�ضرين. اأديب وباحث واأ�ضتاذ الأ ❁

املثاقفة- جدل »ال�سلطوي« و»النخبوي«

د. �صالح الدين يون�س 

❁

كلة المفكر مع ال�سلطة ال�سيا�سية سكلة المفكر مع ال�سلطة ال�سيا�سية سكلة المفكر مع ال�سلطة ال�سيا�سية  س تبدو م�س تبدو م�

رنا، وال يكاد سرنا، وال يكاد سرنا، وال يكاد  سلة في تراثنا وحا�سلة في تراثنا وحا� لة في تراثنا وحا�سلة في تراثنا وحا�س س�س� اعميقة متاعميقة متاأ

كلة، فالم�سيرة سكلة، فالم�سيرة سكلة، فالم�سيرة  سة من هذه الم�سة من هذه الم� ة من هذه الم�مة من هذه الم�ّم ينعتق تراث اأ

أ من  ن�س������انية نحو الحرية والتقدم لم تبدا االإ

رية سرية سرية  سنما قطعت الب�سنما قطعت الب� إ������ر، واإ و إ������ر،  ������ر، وس������ر، وس سكالت الحا�سكالت الحا� كالت الحا�سكالت الحا�س سم�سم�

لت سلت سلت – ن�سبياً- �إلى  س مختلفة حتى و�س مختلفة حتى و� وسوسو�طاً س�س� أ �

مبتغاها، ونعني »الحرية« على �لم�ستويين: 

�لفكري و�ل�سيا�سي.

إلعمل �إلعمل �إلى �لفارق  � ������ير في بدس������ير في بدس������ير في بد�ية هذ� سون�سون�

«. المفكر«. المفكر«.  �لقائم بين مفهومي »المثقف« و»
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أو كاتب مفيد،  ������ل � ������ل �فالمثقف قارئ مح�ص������ل �فالمثقف قارئ مح�صّ ّفالمثقف قارئ مح�صّ

مغتٍن من غيره ومغٍن له، وقد يكون فاعاًل

في �لبنيتين: �الجتماعية و�لعلمية، وقد

�النعز�النعز�ل  �ثرون �ثرون � ثرون وثرون وؤ ولمثقفين يولمثقفين ي �ال يكون، فكثير من �ال يكون، فكثير من �

عن غيرهم و�الكتفاء بمتعة �لتح�صيل.

على،  ������توى ص������توى ص������توى �الأ صلم�صلم� ا �لمفكر فهو في � ا ما مَّ أ و�

كالي للبنى صكالي للبنى صكالي للبنى  ص�ص� �إذ يوظف علومه في �لتغيير �الإ

أو �الجتماعية، وهو  أو �لفكرية � ������ية �ص������ية �ص������ية � صيا�صيا� يا�صيا�ص صل�صل� �

إ������كل »نظرية« �إ������كل »نظرية« �إنما هو  ������كل »نظرية« �ص������كل »نظرية« �ص صءه على �صءه على � آر� �إذ يطرح �

و��ص������ل مع �لعالم �لقديم، فا�صل بينه وبين 

إلحديث، �إلحديث، �إن������ه يحدد طبيعة �لمرحلة  �لعالم �

�لمفكر مقت�ص������ر�لمفكر مقت�ص������ر�ً مة وال يمكن �أن يكون � اللاللالأ

إير �إير �إلى بع�ض  ير �صير �ص صلمعرفة، ون�صلمعرفة، ون� �حد في �حد في � �على �على �تجاه و�

�قر�قر�ط  قرصقرص ص������ر، ف�ص������ر، ف� ������ر، ف�ص������ر، ف�ص صلحا�صلحا� ������ماء من ص������ماء من ص������ماء من �لتاريخ و� ص�ص� �الأ

�لعالم �لقديم  ������غلوص������غلوص������غلو� صفالطون �صفالطون � ������طو و�ص������طو و�ص������طو و�أ صر�صر� أ و�

�لم �لم �لحديثة، فالم�صلح  يط وصيط وصيط و�لعو� صلو�صلو� �لعالم �لعالم � و�

ي مارتن لوثر: )صي مارتن لوثر: )صي مارتن لوثر: )1483-1540م( �أحدث  صلكن�صلكن� �

َ
ني
َ
ني
َ ني بني بُ ي، و�صي، و�صي، و�أجرى تحوالً صلكن�صلكن� خرقاً في �لعالم �

عليه �لعالم �لحدي������ث، وكذلك هم رجاالت 

�لجغر�لجغر�ف������ي دوغم������ا وماجالن في  ������ف ص������ف ص������ف � صلك�صلك� �

ض������توف كولومبو�ض������توف كولومبو�ض ������توف كولومبو�ص������توف كولومبو�ص صر�ض، وكري�صر�ض، وكري� دورته حول �الأ

ية وية وؤية  و������ع رو������ع ر ������ع رص������ع رّص ّذ و� صذ و�ّصذ و� إلجديدة �إلجديدة �إ ������افه للقارة ص������افه للقارة ص������افه للقارة � صكت�صكت� في �

������ان للعالم )ص������ان للعالم )ص������ان للعالم )1492م( ومن بعده يتقدم  صن�صن� �الإ

علم �لفيزياء ليو�جه خيال �لالهوت، فيكتب 

د�ة �لجديدة« )1604م(  ضي�ضي�ض بيكون »�الأ ي�صي�ص صفرن�صفرن�

ية وية وؤية �لعالم بي������ن »�لفيزيقا«  و ت������زدوج رو ت������زدوج ر وبهذ�

و»الميتافيزيق������ا« ثم يتق������ّدم نيوتن )1642 

– 1727م( لي�س������تخل�س القانون الذي يربط 
ر�س بالف�ساء، والقانون الذي يف�سلهما،  االأ

وفي ال�س������ياق نف�س������ه كانت الدارونية خطوة 

تاأ�سي�سية رائدة، �ساغها داروين ت)1882م( 

نواع« ثم يتتالى  في نظريته العامة »اأ�سل االأ

�س������كاليون فكان هيجل ومارك�س واإنجلز.  االإ

واأوغ�س������ت كون������ت وفرويد و�س������ارتر ولينين 

وغرام�س������ي، وبليخان������وف وبافل������وف،  وفي 

أي�ساً ويبدو ح�سرهم  �سكاليون ا داب كثر االإ االآ

أي�ساً كانوا على عديد  �س������عباً، وفي التربية ا

وفي������ر نذك������ر منهم ب�س������تالوزي وواط�س������ون 

و�س������كينر وبلوم، وفي الت������راث العربي كثيرة 

�س������ماء نذّكر بابن خل������دون )1333- هي االأ

1406م( ونذّكر بالنفري وابن ر�س������د 1198 

وال�س������اطي )590ه������� -1194م( واب������ن جني 

)392ه�( وطه ح�س������ين )1973م( واأدوني�س، 

أ�سمائهم اإذ  ا المثقفون فال يمكن ح�س������ر ا مَّ
أ ا

أو موؤ�س�س������ة..... ولكن  ال يخلو منهم مجتمع ا

هل كانت الم�سيرة مت�سابهة؟؟ 

من تاريخ الم�سكلة:

تروي بع�س الم�س������ادر الغربية اأن اأحد 

الرهبان كان ي�سع نوعاً من ال�سم في بع�س 

أيه،  الكتب الت������ي اإن قراأها الق������ارئ يتغير را

وحتى ال يقترب القارئ من بع�س ال�سفحات 
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�س������كالية، كان الراهب ي�س������مم اأجزاء من  االإ

الكتاب حتى ال يقربها اأحد.

يطال������ي المعا�س������ر  وي������روي الكات������ب االإ

ألبرتواإيكو عن م�سكلة الموؤ�س�سة الكن�سية مع  ا

الرهبان من خالل روايته »ا�سم الوردة« التي 

اأعطاها �س������كاًل بولي�سياً، وهي ذات مو�سوع 

يتعلق بالحرية الفكرية واال�ستبداد الكن�سي، 

فيبّي������ن: اأن راهباً ق������د حقق في جريمة قتل 

فوجد اأن �سبب الجريمة هو اإق�ساء موظفي 

الكني�س������ة عن قراءة ما ال تريده الكن�سية اأن 

أ وال �سيما كتاب اأر�سطو »الكوميديا«. يُقرا

وفي عهد عمر بن الخطاب )13-23ه�( 

)634-644م( حادث������ة يج������در باأي باحث اأن 

يقف عنده������ا، واأن يتاأملها تاأمل الناقد غير 

المنبهر وغير الم�س������تلب، وهي اأن �سعداً بن 

اأبي وقا�س بعد اأن دخل جغرافيا العراق »ما 

بع������د النهرين« عثر على كت������ب كثيرة بلغات 

مختلفة، فوقف عندها ملتزماً حدود القائد 

الميداني، فاأر�سل اإلى القائد ال�سيا�سي عمر 

»�سلطة دينية وزمنية« ي�ستاأذنه في الت�سرف 

مم  »عثرنا على كتب كثيرة بلغات مختلفة والأ

عديدة، ن�س������تاأذنكم في نقله������ا اإليكم« فكتب 

عمر اإلى �سعد »اإن كان فيها هدى فقد هدانا 

اهلل باأهدى منها، واإن يكن فيها �سالل فقد 

كفان������ا اهلل، اطرحوها، فعملوا به������ا اإتالفاً 

)1(
وحرقاً«..

خبار الموفقي������ات« للزبير بن  وف������ي »االأ

بكار المتوفى )256ه�������( الذي كتبه للموفق 

بن المتوكل العبا�س������ي، ي������روي حادثة ال تقل 

خطورة عن الحادثة ال�س������ابقة، لكن كلتيهما 

خر المخالف،  تف�س������حان عن الخوف من االآ

والمروي������ة وهي اأن �س������ليمان بن عبد الملك 

اً )82ه�������( زمن خالفة  قدم اإلى مك������ة حاجَّ

أبان ب������ن عثمان بن عفان  أبي������ه، فطلب من ا ا

»105« ه� ال������ذي كان والياً لعبد الملك على 

المدين������ة، اأن يكتب له �س������ير النبي ومغازيه، 

أبان: ه������ي عندي، ق������د اأخذتها  فق������ال ل������ه ا

أثق به، فاأمر �سليمان ع�سرة  م�س������ححة ممن ا

من الكتاب فن�س������خوها له، فنظر فيها، فاإذا 

ولى  ن�س������ار في بيع������ة العقبة االأ فيها ذكر االأ

والثانية وفي ب������در، فده�س لذلك وقال: ما 

ا اأن  كنت اأرى لهوؤالء القوم هذا الف�سل، فاإمَّ

يكون اأهل بيتي قد غم�س������وا عليهم حقهم، 

واإما اأن يكونوا لي�س كذلك.

أو  أم������ر بتمزي������ق الكتاب ا لكن �س������ليمان ا

أبيه في ال�س������ام، فقال له  حرقه، ثم نُقل اإلى ا

أب������وه: ما حاجتك اأن تق������ّدم بكتاب لي�س لنا  ا

فيه ف�س������ل، تعّرف اأهل ال�سام اأموراً ال نريد 

.
)2(

اأن يُعرّفوها

وم������ن قبل ه������ذه و تلك... في م�س������كلة 

الحديث النبوي وبعد تاأ�سي�س مدر�سة الراأي 

»فلقد انطلق فريق منهم باتجاه و�سع اأحاديث 
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أيهم- عن وقائع واأحداث  نبوي������ة« تجيب- برا

واجهوه������ا م������ن دون وجود اأحادي������ث نبوية 

أو اإيجاباً،  �س������حيحة، تنّظر لهم وت�سرع �سلباً ا

فلقد كان على و�ّس������اع الحديث اأن ي�سوغوا 

ما يلفقونه من اأحاديث في �س������وء ال�س������ياق 

التاريخ������ي المنا�س������ب للوقائع الم�س������تجدة، 

ولالحتم������االت اال�س������تنباطية .. بحيث ياأتي 

�س������ل المقلّد،  المقلّ������د الناتج متوافقاً مع االأ

وقد اقت�س������ى ذلك فهماً دقيقاً ل�سيكولوجية 

.
)3(

الع�سريين ومنظوماتهما الت�سريعية

وعل������ى الرغم من اأرجحي������ة هذا الراأي، 

ول هو اأن  أنه يف�س������ح ع������ن اأمري������ن: االأ اإال ا

الحديث النبوي قد خ�س������ع للتزيد الن�س������بي 

طالقية حيناً اآخر، وال �س������يما في  حيناً، ولالإ

مويين  م������وي، ليكون وثيقة تمنح االأ العهد االأ

بع�ساً من راأي في اال�ستحواذ على ال�سلطة، 

والثاني هو اأن دولة الخالفة في طور الحق 

قد اأفادت من هذا المن������اخ، ولم تكن تتقّبل 

اأي راأي لها مخالف، حتى لو كان هذا الراأي 

أو ذاك يوافق »ن�ساً« اأو »حديثاً«. ا

أبو  �سكاالت في تاريخنا الثقافي ا ومن االإ

العالء المعري)363-442ه�( )973-1057م( 

فلقد اختلف عليه القدماء والم�ست�س������رقون 

والج������دد، فالغزالي )505ه� - 1111م( قال 

أولي������اء اهلل، وذكر ابن  في������ه: »هو ولي م������ن ا

العدي������م اإنه موؤمن زاه������د« بينما تطّرف ابن 

أبو العالء زنديق«،  تيمي������ة )1328م( قائاًل: »ا

وال������رازي )1210-606ه�( قال فيه: »ما هو 

������ا القزويني فو�س������فه: »باأنه  مَّ
أ اإال �س������اك« وا

نبياء« والم�س������تغرب من ابن �س������ينا  اء االأ هجَّ

أبو العالء انحرف بالقول عن العادة«  قوله: »ا

واأما المعا�سرون فتقّدمهم طه ح�سين قائال 

أنكر النبوات،  ً»اإنه الفيل�س������وف الفذ ال������ذي ا

له وعر�س التكليف«. واعترف باالإ

ومما ي������روى اأن ال�س������ليبيين اأحرقوا له 

خم�سة وخم�س������ين كتاباً، وياأ�سف الم�ست�سرق 

مارجليوث لفقدان ثلثي ما كتب ويرى اأحمد 

اأمين في كتابه �سلطان العقل عند اأبي العالء 

أنه اإمام العق������ل متفقاً بالراأي مع  المع������ري »ا

.»
)4(

المت�سوف ابن عربي..

�سكالية  واالختالف على »ال�سخ�سية« االإ

يعك�������س اختالف������ات على ثالثة م�س������تويات: 

ول ه������و الم�س������توى المنهج������ي، ويمك������ن  االأ

اختزاله ب�سوؤال محوري كيف يرى المختلف 

أو المبدئي،  العالم؟ والثاني ه������و العقيدي، ا

ول في ح������ال وظيفية  وي������كاد الم�س������توى االأ

للثاني، والثالث يتعلق ب� »ال�سخ�سية« ذاتها، 

أنها بنية مركبة من »الفردي والجمعي«  على ا

أَن راأي الغزالي  »والخارج والداخل«، ويبدو ا

ول من حياة  باأبي العالء كان في ال�س������طر االأ

الغزالي، قبل اأن يتراجع من اآفاق التفل�س������ف 

اإلى ح�سون الفقه.
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وم������ن المفكري������ن المعا�س������رين يق������دم  

د.محمد عابد الجاب������ري المفكر المعروف 

أياً غريباً على البّحاثة من وزنه بخ�سو�س  را

البنية المكونة للعق������ل العربي، فيحيلها اإلى 

ثالثة. المك������ّون البياني العرب������ي، والمكّون 

البرهاني اليوناني، والمكّون العرفاني الوافد 

من ال�س������رق. اإنه الغنو�س الفار�س������ي العدو 

غريقي، فهو بت�س������وفه  التاريخي للبرهان االإ

الهرم�سي واإ�س������راقيته الحرانية يفتح مجاالً 

آخ������ر للحقيق������ة ، يتجاوز البره������ان العقلي  ا

 اإنَّ هذا التيار 
)5(

والبي������ان اللغوي في اآن ....

�س������المية عن طريق  ال������ذي غ������زا الثقافة االإ

الفكر الباطني. من �س������وفية و�سيعة لي�س اإال 

اإ�س������عاراً بظهور العقل الم�ستقيل في الثقافة 

�س������المية، ويتحمل الم�سوؤولية في تغييب  االإ

الح�������س النقدي، بل اإنه ال�س������بب في دخول 

ن  اال�س������تعمار الحديث اإلى بالدنا العربية، الأ

.
)6(

اال�ستعمار لم يجد عقاًل ي�سّده

خر يبين محمد اأركون  وعل������ى الجانب االآ

�سالمي« يعي�س على هام�س  »اأن هذا العقل االإ

التاريخ عندما ي�س������تبد ب������ه المقد�س ويتنكر 

للمناهج العلمية التي تحقق م�س������افة الحياد 

بين المو�س������وع المدرو�س والذات الدار�سة، 

أ�سياء  ا نا�س������ة والحفريات كلها  فالتاأويلية واالإ

�س������المي  غي������ر مفّكر فيه������ا، ف������ي الفكر االإ

المعا�س������ر، بل ي�س������تحيل التفكير فيها بحكم 

رثوذك�سية والعقلية الدوغمائية لهذا  البنية االأ

 »وقد بّين اأركون في غير مو�س������ع اأن 
)7(

الفكر

هدفه تحقيق تاريخية العقل الخا�سة بالحركة 

الثقافي������ة الت������ي اأدت اإل������ى اعتبار ال�س������ريعة 

ا  مَّ
أ أوامره« وا مين عن و�سايا اهلل وا التعبير االأ

من حيث اللغة فقد ق������ال: »ال يوجد خطاب 

بلغة ب�سرية خارج التاريخ«.

ومن ال�س������روري التنويه به اتفاق الفكر 

ال�س������لطوي في الع�سور الو�س������طى، واّت�ساق 

مم  ع������راق واالأ البن������ى ال�س������لطوية بي������ن االأ

حيال البن������ى االجتماعية، وال �س������يما فيما 

يخ�س م�س������كلة المعرفة وتاأ�سي�س������ها للفعل 

اإ�ستراتيجي، ومن المرويات  ال�سيا�سي كبعد 

الت������ي وجدناها تتعلق بهذا الخ�س������و�س ما 

ذكره ال�س������اعر الفردو�سي اأكبر �سعراء فار�س 

)932-1020م( �س������احب ملحمة ال�ساهنامة 

60.000 بيت من ال�س������عراإذ يقول:  و�سلت 

الحال ال�سيئة للدولة ال�سا�سانية اأن ا�سطرت 

اإلى اأموال ت�س������ّد حاج������ات الحرب ونفقاتها 

واإع������داد 300000 مقاتل، فا�ست�س������ار الملك 

أنو�س������روان وزيره بزرجمهر، فاأر�سل  خ�سرو ا

و�س������اط ال�س������عبية  الوزي������ر مندوبي������ه اإلى االأ

للجباية المالية. فظهر لهم »�س������انع اأحذية« 

ثم اأبدى اال�س������تعداد لتحمل نفقات الجي�س 

ب�سرط ال�سماح لولده بتح�سيل العلم، فغ�سب 

أ ما  أ�س������وا أّنب الوزير وقال: ما ا أنو �س������روان وا ا
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ن ابن الحّذاء بخروجه من طبقته  تطلب������ه، الأ

يهدم التقليد الطبقي المتبع، فينفرط عقد 

أنو �سروان، اإذا اأ�سبح  الدولة، ثم ا�س������تفا�س ا

اء عالماً وكاتبا، فاإنه عندما يجل�س  ابن الحذَّ

ولدن������ا في الحكم، واحت������اج اإلى كاتب، فاإنه 

�سي�س������طر اإلى تعيين ذل������ك الولد، وهو من 

عامة ال�س������عب »الطبقة الدنيا«، واإذا ح�سل 

اء على العلم والمعرفة ح�سل على  هذا الحذَّ

آذان �سميعة، فيرى ما يجب  عيون ب�س������يرة وا

اأال يراه، وي�سمع ما يجب اأال ي�سمعه، فتحدث 

)8(
بناء الملوك بعدئذ. الح�سرة الأ

�ستراتيجي  وكم يبدو البعد اال�ستبدادي االإ

أنو  متقارباً -اإلى درجة التطابق- بين عبارة ا

خيرة وبين عبارة عبد الملك بن  �س������روان االأ

مروان لولده التي رواها الزبير بن بكار، رغم 

البعد العرقي والح�ساري والزماني... وكم 

موي وال�سا�س������اني بعيدين  يبدو الطرفان االأ

مبراطورة الرو�سية كاترين.  عن االإ

كاترين العظمى )1729-1796م(

 من م�سروع التعليم اإلى الدولة العظمى. 

اإنها اإمبراطورة رو�سيا )1762-1792م( ابنة 

كري�ستيان اأوغ�س������ط�س اأمير اتهالت زرب�ست 

اإح������دى اأميرات برو�س������يا، اعتنقت المذهب 

رثوذك�س������ي، وغيرت ا�س������مها من �س������وفيا  االأ

اإل������ى كاترين، بعد اأن تزّوجت من القي�س������ر 

بطر�س الثالث حيث حققت امتداداً �س������عبياً 

عّز نظيره، ان�س������رفت فترة طويلة لالطالع 

وروبي، فولتير، مونت�س������كيو  دب االأ فقراأت االأ

�سالح  رو�ّس������و، وكانت �س������احبة م�س������روع االإ

الداخلي، فاأر�سدت رجال القانون اإلى ا�ستقاق 

حكام من موؤلفات مونت�سيكو ديدرو، وقد  االأ

ري�ستوقراطية  اإر�ساء الطبقة االأ نجحت في 

مع اإعطاء الطبق������ات الدنيا حقوقها، ورغم 

الثورة الفالحية �سدها )1773-1775م( اإال 

أنه������ا لم تدخل في عداء م������ع هذه الطبقة،  ا

أه������م اإنجازاتها الخارجي������ة حربها مع  ومن ا

الدولة العثمانية، اإذ �سّمت القرم )1783م(، 

ورغم اإنجازاتها ال�سيا�س������ة والع�سكرية كانت 

ول عالقته������ا الحميمة مع  تعت������ز باأمرين: االأ

أدباء اأوروبا، وال �سيما فولتير وديدرو،  كبار ا

دباء  اإذ حولت البالط القي�سري اإلى مقر الأ

بداع  رو�س������يا واأوروبا، وقد �س������اركت ف������ي االإ

دبي فكتبت ق�س�س������اً باللغتين: الرو�س������ية  االأ

والفرن�سية، حيث نالت الق�س�س تلك اإعجاب 

مر الثاني هو حر�سها على ن�سر  فولتير، واالأ

أرادت������ه لعموم طبقات  التعليم الع������ام الذي ا

 والالفت اأن 
)9(

ال�س������عب الرو�س������ي المتباعدة

كاترين راأت ف������ي الثورة الفالحية �س������ّدها 

أبنائهم، ف������ي حين اأن مروان  فر�س������ة لتعليم ا

بن الحكم )683-684م( عندما حدثت اأول 

أم������ر قائد الجي�س  ث������ورة فالحية في عهده ا
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باإبادتهم، اإال اأن القائد الع�س������كري نبَّهه اإلى 

ر�س،  بادة عل������ى العمل ف������ي االأ خط������ورة االإ

ولم ي�س������ّمها الموؤرخون ثورة فالحية، واإنما 

اأطلقوا عليها »ث������ورة العبيد« وتبدو اأهميتها 

مويين،  أّنها انطلقت من دم�سق معقل االأ من ا

�سرى  حيث ق�س������دوا ال�س������جون واأطلقوا االأ

ول  والم�س������اجين، لكنها لم تنجح ل�سببين: االأ

هو عدم وجود بُْعد اإ�س������تراتيجي في الفئات 

�س������ل القبلي، والثاني هو  الفالحية ذات االأ

موي كما يروي الم�سعودي  وح�سية الجي�س االأ

)957م( لق������د اأخفقت ثورة العبيد وق�س������ى 

عليه������ا جي�س عبد الملك، لكن قائد الجي�س 

نهى جن������وده عن قتل العبيد احتراماً لملكية 

.
)10(

أ�سيادهم ا

»مـــن �سعـــد بـــن �أبـــي وقا�ش �إلـــى هوالكو 

فان« )����-����م(.

العبا�س������ي  الخليف������ة  فاو�������س  اأن  بع������د 

الم�ستع�س������م دخ������ل بغ������داد )1258م( ث������م 

قت������ل الخليفة، ونهب الق�س������ر ثم رمى كتب 

»بيت الحكمة« في نه������ر دجلة، وهنا يدخل 

�س������طوري، حيث تتفق  الحدث في المناخ االأ

المروي������ات على اأن نهر دجلة فارق لونه اإلى 

زرق من كثرة الكت������ب الملقاة فيه،  الل������ون االأ

ويبدو اأن هوالكو قادم من عمق وح�س������ي ال 

يهم������ه كتب وال موؤلفون، واإّنما يهمه تو�س������يع 

لك، فقد توجه – بعد بغداد - اإلى حلب 
ُ
الم��

)1260م( ثم هزمه المملوكي قُطز في عين 

جالوت، ثم تلقى الهزيمة الثانية وهي اإعالن 

اإ�س������المه، ومما ترويه الم�سادر ال�سرقية اأن 

يوبي عندم������ا اأجهز على  �س������الح الدي������ن االأ

الدول������ة الفاطمية )1171م( التي تاأ�س�س������ت 

زهر الذي بناه  )909م( قام بتغيير طبيعة االأ

المعز لدين اهلل الفاطمي، ليكون موؤ�س�س������ة 

للفقه الجعفري، ف�سار موؤ�س�سة قائمة على 

أنه رمى  المذه������ب الحنفي، والم�س������كلة هو ا

أ�س�س������ها الفاطميون  كتب »دار الحكمة« التي ا

في عهد الحاكم باأمر اهلل- )1101-1130م( 

ف������ي نهر النيل، ويروى اأن نهر النيل قد تغيَّر 

لون������ه، وهنا يب������دو هوالكو المغول������ي مقلداً 

يوبي الم�سلم، ولكن لماذا  ل�س������الح الدين االأ

تّم ال�سكوت على فعلة �سالح الدين؟ ولماذا 

جيال؟ وال�سوؤال  تعّممت فعلة هوالكو على االأ

القائم على الع�سور لماذا تحرق الكتب من 

أو المنت�سر؟ قبل الغازي ا

م������ن الموؤكد اأن ال�س������راع بي������ن الغازي 

أيديولوجي،  والمغزو– في عمقه – �س������راع ا

فال يتم االنت�س������ار الع�س������كري اإال بانت�سار 

فكري، ولعل عبارة معاوية )661م ( عندما 

انتزع ال�ُملك بخدعة التحكيم هناأته الوفود 

أين لي اأن اأهناأ  حد زعمائها: »م������ن ا وقال الأ

وابن اأبي كب�سة يردد ذكره خم�س مرات في 

اليوم، و يعني النبي محمداً )�سلى اهلل عليه 
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مامة وال�سيا�سة  و�سلم( والرواية موثقة في االإ

للدينوري« وفي »تاريخ الخلفاء لل�س������يوطي« 

ولكننا نجد اأمماً منت�س������رًة اعترفت بتفوق 

خ������ر المه������زوم كاليون������ان عن������د هزيمة  االآ

الفر�������س وكالرومان عند هزيم������ة اليونان، 

وروبيي������ن عند تاأ�سي�س������اتهم النه�س������وية  كاالأ

بعد القرنين الثاني ع�س������ر والثالث ع�سر، اإذ 

�س������المي بتقّدم  يعترف������ون للغازي العربي االإ

علوم������ه، وال يج������دون حرجاً ف������ي االعتماد 

على ترجماته������م وموؤلفاتهم، واأهم �س������اهد 

هنا ابن ر�س������د )1126-1198م( الفيل�سوف 

العربي الذي عا�س في اإ�س������بانيا اإبان ع�سر 

الخالفة و�سيادة قرطبة، وقد اهتمَّ في البدء 

بالعنا�سر المادية في فل�سفة اأر�سطو من دون 

اأن يتخلى عن اإ�س������المه، ثّم برهن على قدم 

المادة وخلودها و�س������فتها »الحركة« منكراً 

لمذه������ب الحقيقة  خلود النف�س، موؤ�س�س������اً 

المزدوج������ة كم������ا ادعى مترجمو الع�س������ور 

أ�س�س  الو�سطى الالتينيون، ولم يقف هنا، بل ا

لظاه������رة نقدي������ة، وهي مواجهة الت�س������وف 

الالهوتي للغزالي المتوف������ى )1111م( من 

خ������الل م�س������نفه »تهافت التهاف������ت« وتاأتي 

اأهمية نقد ابن ر�س������د للت�س������وف من حيث 

الوظيفة الم�س������تقبلية، وهي ع������دم الركون 

لل������راأي الفردي مهما بلغ �س������اأنه ومهما بالغ 

في������ه مري������دوه، و يعترف معظ������م رجاالت 

وروبية بدور ابن ر�سد في تعريف  النه�سة االأ

اأوروبا النه�سة بالفل�سفة القديمة )اليونانية 

مير  ( والغريب اأن االأ
)11(

�سالمية – العربية االإ
أبا يعقوب يو�س������ف الذي عا�س ابن ر�سد في  ا

ندل�س اإلى  كنفه قد طل������ب منه مغ������ادرة االأ

أمي������ر الموحدين  مراك�������س، اإذ لم ي�س������تطع ا

احتمال الغ�س������ب ال�س������عبي على ابن ر�س������د 

الموؤجج من قب������ل الفقهاء القائمة معارفهم 

حادية، وتوؤكد الم�س������ادر اأن  عل������ى البنية االأ

كتب ابن ر�س������د قد اأحرقت، وعا�س معزوالً 

اإلى اأن ق�س������ى في اإقامته، فلماذا اعتمدته 

رف�س������ته  ولم������اذا  وروبي������ة!  االأ الفكراني������ة 

»ال�سلطوية« و»ال�سعبوية« العربيتان؟؟

لي�س خافياً اأن ابن ر�س������د مفكر نخبوي، 

يتجاوز الو�سعيتين ال�سلطوية والفقهية، ولي�س 

أي�س������اً اأن ال�س������لطة )خالف������ة، اإمارة،  خافياً ا

والية( على �س������لة - اإلى حد التحالف- مع 

طبقة الفقه������اء، علماً اأن ابن ر�س������د لم يرد 

اال�س������تعالء عل������ى العامة، لكن الفل�س������فة ال 

أ�سار عبر مقولته  تنبغي للو�س������ط العام، وقد ا

فعال«  »الم�سلحة العامة هي مقيا�س قيم االأ

اإاّل اأن المعرف������ة مهم������ا غادرت الم�س������توى 

ال�سعبي، فاإنها ال تغادره اإال لتعود اإليه، ومن 

هنا كان يقول: »الفل�س������فة ح������ق والدين حق 

ن يو�ّسع  والحق ال ي�س������اد الحق ثّم ا�سطر الأ

آراءه فكتب »ف�سل المقال فيما بين الحكمة  ا
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وال�س������ريعة من ات�س������ال« وهنا يحدد جدلية 

غناء واال�ستغناء بين فروع المعرفة، وينفي  االإ

كاديمي الفرن�س������ي اآالن دوليبرا )1717- االأ

1783م( نفاق الحقيقة المزدوجة التي اتهم 

بها ابن ر�سد فيقول:

»لم ي�س������اأ في فهم اأي فيل�سوف، ولم ينم 

أ�سيء البن ر�سد، وهو الفيل�سوف  عليه مثلما ا

كث������ر تاأثي������راً عل������ى الح�س������ارة  الم�س������لم االأ

الكونية.. اإّنه فيل�س������وف ب������كل ما للكلمة من 

معنى، فيل�س������وف جريء م������ن دون تّردد، اإّنه 

ذه������ب بعيداً في مجال الفل�س������فة، وو�س������ل 

بالم�س������األة الالهوتية ال�سيا�س������ية للفل�س������فة 

اإلى مرحلة ق�س������وى، وو�سل بها اإلى مرحلة 

القطيعة، وقد فعل ذلك بوقت قد كانت فيه 

الفل�س������فة مدانة من قبل ال�سلطات المدنية 

.)
)12(

والدينية

ا الغزالي.. فقد اأ�س������اب عند العامة  مَّ
أ ا

لقربه بعد كتابه تهافت الفال�سفة كما اأ�ساب 

عند الو�سعية ال�سلطوية النحيازه اإلى الفقه، 

مخلفاً وراءه اإرثه ال�سابق، وهو كتابه »مقا�سد 

الفال�س������فة« فقد اأعلن �سراحة الحرب على 

الفل�س������فة، ليوؤ�س�������س -عب������ر تراجع������ه- عن 

المقا�سد لنف�سه »متكلماً الهوتياً« والالفت 

ح�س������ور الغزال������ي ف������ي التقالي������د الثقافية 

الغربية من خالل كتابه »المقا�س������د« وغيابه 

أنه  الالهوتي بع������د كتابه »التهاف������ت« علماً ا

جاهر بمعاداته للفل�س������فة وال �س������يما فل�سفة 

ابن �سينا.

زمة الحديثة ......... �سعود الغرب الأ

يختل������ف الباحثون ح������ول تحديد اأزمنة 

اأن  عل������ى  يختلف������ون  ال  ولك������ن  الحداث������ة، 

الع�س������ور الو�س������طى اأخذت تتراجع بعد اأن 

تقدم– معاً- الم�سروعان الفارقان تاريخياً: 

�سالح الديني، ولو  الك�س������ف الجغرافي واالإ

كان������ت البدايات متفاوت������ة زمانياً، وهما قد 

وروبية التي حددت  أ�س�س النه�سة االأ �سكال ا

بدوره������ا المفترق التاريخي بي������ن عالمين: 

خذ باالنبثاق  الع�سر الو�سيط والع�س������ر االآ

»النه�سة – الحداثة«.

وروبية حدثاً �سريعاً  ولم تكن النه�سة االأ

مح������دداً، واإنم������ا يمك������ن تحدي������د انطالقته 

كم�س������روع منذ الن�س������ف الثاني م������ن القرن 

أه������م مراحله ديكارت  الراب������ع ع�س������ر، ولعّل ا

ال������ذي   DECARTES  1650-  1590
ابتكر الهند�س������ة التحليلية وو�س������ع القواعد 

�سا�س������ية للمعادالت، وفي الفل�سفة اعتمد  االأ

ال�س������كل المنهجي، ثّم اعتمد تحديد منطق 

الراأي الوا�سح ال�سريح المبني على الحد�س 

اإلى تحدي������د وجود  واال�س������تنتاج، وخل�������س 

أنا  أن������ا اأفكر، ا ن�س������ان من خالل تفكيره »ا االإ

موج������ود« وا�س������تنتج وجود اهلل م������ن »مجرد 
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لهي« وتاأتي اأهمية ديكارت  ت�سورنا لكماله االإ

من ثنائية التجريب والتنظير المجتمعة في 

اأعماله واأهمها »مقالة الطريقة« وهذا العمل 

ا  مَّ
أ كان رائداً في الفكر النه�سوي الغربي، وا

العم������ل الثاني فه������و »تاأمالت ف������ي ما وراء 

الطبيعة« وفيه تاأ�س������ي�س للخروج من العالم 

المح�س������و�س المدرك اإلى العوالم التي جال 

فيها من بعده الجغرافيون والفيزيائيون من 

دباء من جهة ثانية، ثّم و�سع »مبادئ  جهة، واالأ

الفل�س������فة« وفي������ه يتجاوز العق������دة اليونانية 

م�سيراً بذلك اإلى الفل�سفة الحديثة المزامنة 

والمحايثة للعلوم الو�س������عية، ثّم كتب »اأهواء 

النف�س« وفيه انعطف اإلى الداخل الب�س������ري، 

ليوؤ�س�س لهذا العلم لمن ياأتي بعده.

أّما المرحلة الثانية فكانت لفران�سي�س  وا

بيكون )1561-1626م( ويعّد بيكون مفترقاً 

فا�ساًل بين م�سروع النه�سة في القرن ال�ساد�س 

ع�س������ر، وبين م�س������روع الحداثة المنبثق من 

القرن ال�سابع ع�سر، وكانت تغلب عليه النزعة 

العقالنية في الفل�س������فة اأكثر مما تغلب عليه 

في الفيزياء الريا�سية، ولم يكن يملك روؤية 

لتطبيق الريا�سيات في درا�سة الطبيعة خالف 

ديكارت، لكنه ق������ّدم موؤلفين عظيمين هما: 

 ،NOVLLOARGAN الحديدية  داة  االأ

 ADVANCEMEN الثقاف������ة  وتق������دم 

أثر بالغ في  OF LEARNINGكان لهما ا

اأوروبا كلها، وبهما �س������ار ا�سمه رمزاً للمنهج 

اال�س������تقرائي ف������ي العل������م، ورغم ع�س������ويته 

ف������ي المجل�س الخا�س للمل������ك جيم�س فاإنه 

قد تعر�س لل�س������جن، ونفي اإل������ى الريف، ثم 

مات في اإقامته الجبري������ة »ورغم اختالفه 

دارة الملكية وخروج������ه من الدائرة  م������ع االإ

الخا�س������ة للمل������ك، اإالَّ اأن كتب������ه لم تحرق 

أه������م الكتب  ول������م تتل������ف، بل �س������ارت من ا

الالهوتية، �س������انعة الالهوت الجديد وهو 

، وحتى ال يتحول 
)13(

الهوت العلم التجريبي

العلم التجريبي اإلى ظاهرة م�س������تبدة حاول 

وروبي������ون اأن يعمّم������وا النزعة  الفال�س������فة االأ

ن�سانية HUMAANIS في اأوروبا كلها،  االإ

وفي الوقت ذاته �ساهمت الطباعة في تقييم 

و�س������اط االجتماعية  اإلى االأ المعرفة ونقلها 

ا الك�سوف الجغرافية وخا�سة  مَّ
أ المختلفة« ا

اكت�ساف )�سواطئ الذهب( )1425-1469م( 

من قبل فا�س������كو دي غاما واكت�س������افه لراأ�س 

الرجاء ال�س������الح )1494م( فق������د اأدت اإلى 

الرخاء االقت�سادي وارتباط العلم بالثروة.

وروبي  ورغم المخا�س المبدع للغرب االأ

في الفل�س������فة والك�سوف والفيزياء والطباعة 

ن�س������نة، اإال اأن اأوروبا نف�س������ها احتفظت 
واالأ

ببع�س من ظالميتين هما: ظالمية الالهوت 

قط������اع، واإال كيف  الم�س������يحي وظالمي������ة االإ

نف�سر ظاهرات خطيرة كالفا�سية في اإيطاليا 
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ألمانيا، فقد اأقدمت ال�سلطات  والنازية في ا

لماني������ة في العه������د النازي عل������ى اإحراق  االأ

أيديولوجياتها كلها، على  الكتب التي تخالف ا

مم  لمانية من اأغنى االأ مة االأ الرغم من اأن االأ

ف������راد-  بالعلم التجريبي  - على �س������عيد االأ

داب وعلم اللغة ، ولكن كيف  والفل�س������فة واالآ

مة كهذه اأن تمر بهذه المرحلة؟ الأ

مم عندم������ا تَْعبُُر  م������ن الراج������ح اأن االأ

مرحلة من مراح������ل تطورها، ال تقطع مع 

المت������روك قطيعة مطلق������ة، واإنما تتداخل 

المراحل في كثير م������ن المواقف، ويتجلى 

التداخ������ل ف������ي ال�سخ�س������يات ذات النزوع 

أكث������ر م������ن غيرها، فب�س������مارك  الف������ردي ا

ألمانيا  ������د ا البرو�س������ي )1815-1898م( وحَّ

بالق������وة )1871م( ولك������ن التوحي������د روفق 

زاحة، واإن عبارته في  بالدماء والعنف واالإ

الرايت�ستاخ معروفة »اإنَّ م�سكالت ال�سعوب 

ع�ساء،  ال تحل باالنتخابات، وال باأغلبية االأ

واإنما تحل بالحديد والدماء« وبعد توحيد 

ألماني������ا بالق������وة ن�س������اأت معرك������ة الثقافة  ا

على �س������كل عنيف بين الدولة والكني�س������ة 

الكاثوليكية ا�س������تمرت ع�سرين عاماً، لكن 

هم -كما راأى ب�س������مارك– هو  خطر واالأ االأ

تحالف اال�ستراكيين مع المارك�سيين لذلك 

لجاأ ب�سمارك اإلى القمع بالعنف، وفي عام 

)1878م( وافق الرايت�س������تاخ على مكافحة 

التحالف المذكور، ومن اأهم القرارات التي 

اتخذها تحريم »المطبوعات« اال�ستراكية، 

ومنح ال�س������رطة حق التفتي�������س عن الكتب 

للدولة، ومحاكمة  المعادية  والمن�س������ورات 

.
)14(

اال�ستراكيين بالمحاكم البولي�سية

فالقراب������ة التيبولوجي������ة بين ب�س������مارك 

وهتلر »1889-1945م« وا�سحة رغم انتماء 

لمانية  م������ة االأ كل منه������ا اإلى مرحلة، لكن االأ

عرق في �سناعة الثقافة  مم االأ واحدة من االأ

والفن والعلم التجريبي رغم تعثر م�سروعها 

ال�سيا�سي كاأمة قطبية.

يطالية يح�س������ر غاليليو  م������ة االإ ومن االأ

غاليل������ي )calelio )1564-1642 اإلى متن 

الرم������وز التاريخية ف������ي العل������م التجريبي، 

أر�س������طو« وبهذا  أ ينزع القدا�س������ة عن »ا فب������دا

أ�س�������س لروؤيته الجديدة، وه������ي روؤية العالم  ا

روؤية علمية وا�س������عاً قانون الق�سور الذاتي. 

فكار  أ يحكم االأ واإلى جانبه »الن�س������بية« كمبدا

والب�سر، وبمقت�سى هذا القانون تو�ّسل اإلى 

أنه »ال تنعك�س الحركة المنظمة والم�ستقيمة  ا

ج�سام على العمليات داخل  لمجموعة من االأ

ه������ذه المجموعة« ثم اأعلن عن اإلغاء مركزية 

ر�س واإحالل مركزية ال�سم�س، ولما كانت  االأ

ر�س توؤ�س�������س لخالف  آراوؤه ف������ي الفلك واالأ ا

مع المعتقدات الالهوتية الكن�س������ية، اأجبرته 

محاكم التفتي�س في روما على اأن ينك�س������ر، 
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أنه يهرط������ق« لم يّغير من  لك������ن اعترافه ب� »ا

تمهيده لتقدم العلم التجريبي، ولم يوؤثر على 

أ�س������ا�س التجريب،  اإ�س������اعة روح التقدم على ا

أه������م اأفكاره »اإن العال������م ال نهائي واأن  ومن ا

أبدية والطبيعة واحدة، واأن ال�س������ببية  المادة ا

الميكانيكية تحكم الطبيعة، ورغم هذا غلبته 

لهي ت�سليماً  مر االإ ت�سورات العامة، ف�سلم باالأ

.
)15(

ظاهرياً

وم������ا خ�س������وع غاليليو ل�س������لطة العامة 

ول�س������لطة الالهوت اإال ا�ستمرار لما حدث 

مع الفيل�س������وف اليوناني �س������قراط )462-

399 ق.م(عندم������ا اّته������م باإف�س������اد عقائد 

ال�سبان، فحوكم وحكم عليه بالموت، لكنه 

جيال باأهمية الف�سيلة، واأن  اأف�سى اإلى االأ

الف�س������يلة والعلم اأمر واح������د، ال يختلفان 

ف������راد« مات �س������قراط لكّن  باخت������الف االأ

منهجه ف������ي المح������اورة والتوليد عبر من 

الع�س������ر العبودي اإلى العالم الو�س������يط ثم 

اإل������ى مراحل النه�س������ة حتى و�س������ل اأزمنة 

الحداثة.

المرحلة العثمانية... خروج العرب من 

التاريخ.

لي�������س خافي������اً اأن المفكري������ن بالعربية، 

ونعني الفال�س������فة والمناطق������ة والنّقاد بدءاً 

من الكن������دي ومروراً بالفارابي وابن �س������ينا 

وابن ر�سد والمعري وابن خلدون والبيروني 

وال�س������كاكي والخوارزمي اإلى علماء اآخرين 

ف������ي الفل������ك والهند�س������ة والط������ب، وانتهاء 

باأ�س������حاب الفكر المو�س������وعي في ع�س������ر 

النه�س������ة )1805-1949م( كاآل الب�س������تاني 

واليازجي وفرح اأنطون و�سبلي �سمّيل، وهم 

رجاالت تجاوزوا الو�س������عية العربية ليكونوا 

وروبا ونعني هنا م������ا انتهت اإليه  أ�س������اتذة الأ ا

المرحلة الر�سدية.

لم يكن �س������قوط بغداد)1258م(الحدث 

االأخطر عند العرب على يد هوالكو، واإنما 

كانت الخطورة ف������ي مرحلة ما بعد الدولة 

المركزية وظهور الفكر الرجوعي بدءاً من 

ابن تيمي������ة )1328م( اإلى ابن قيم الجوزية 

)1350م( اإل������ى الم�س������الحة بي������ن الفق������ه 

وال�س������لطة في مرحلة ما بع������د ابن خلدون 

)1406م( التي �س������هدت ات�س������اعاً في المد 

الفقهي على ح�س������اب الفل�سفة، ولكن هذه 

المرحلة تاأ�س�س������ت بعد »رجوعية الغزالي«، 

واإن�س������ائه للخطاب ال�س������لفي المراوغ عبر 

كتابه »تهافت الفال�سفة« 

وم������ا كان للدولة العثماني������ة اأن تجد لها 

م�سار العربية لوال المقدمات  م�ستقراً في االأ

التاريخية للفقه على ح�ساب التفل�سف، ولم 

تكن »العثمانية« مهياأة ال�ستكمال اأي م�سروع 

علمي حتى في م�س������توى الدر�������س الفقهي، 
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فلقد ح������رم العثمانيون تداول اأي م�س������ّنف 

أو يّدون  أولوية العرب ف������ي الخالفة ا يثب������ت ا

مر في  حديثاً للنبي م������وؤداه:»ال يزال هذا االأ

.»
)16(

قري�س ما بقي منه اثنان

ويق�س������د اأمر الخالفة، ولم تكن م�سكلة 

الع������رب مع العثمانيين هن������ا واإّنما كانت في 

اإجراءات اأحالت ال�س������ام وم�سر والعراق من 

ذوات للتاريخ اإلى مو�س������وع من مو�س������وعاته 

الهام�سية.

ولعل الخطورة تكمن اأكثر في االمتداد 

-1516( العثماني������ة  للمرحل������ة  الزمن������ي 

1916م( في الم�س������رق والجزيرة )1516-

1916م( الت������ي توقف خالله������ا العرب عن 

الفعل ال�سيا�سي والثقافي من خالل التوافق 

الهارموني بين النخب الرئي�سة وموؤ�س�ساتهم 

وبين ال�س������لطانية العثمانية، في حين ظهر 

البابا غريغور�س التا�سع محاوراً بذاته 1228 

محذراً علماء الدين الم�س������يحي من البدع 

أية قيمة اإذا كان  يمان ا قائاًل: »لن تكون لالإ

بحاجة للعقل الب�سري من اأجل م�ساعدته«. 

ومن الالفت ظهور نخبة مفارقة من و�سط 

الموؤ�س�س������ات الكن�س������ية توؤ�س�������س للمفارقة 

ن�س������نة، في حين  وللمقاربة م������ع العلم واالأ

تاأخر ظهورها عند العرب حتى الن�س������ف 

الثاني من القرن التا�س������ع ع�س������ر والن�سف 

ول من القرن الع�سرين، ونعني هنا على  االأ

ول الذي  التحديد الم�س������روع التنويري االأ

أ�س�سه رفاعة الطهطاوي )1801-1873م(  ا

حيث ع������ّرب »القانون المدني الفرن�س������ي« 

�سالمي،  ليكون نظيراً للقانون ال�سرعي االإ

كم������ا ع������ّرب »مب������ادئ الهند�س������ة« كاإغناء 

للمكتبة الم�س������رية الفقيرة بهذا العلم، ثّم 

أ�ّس�������س جريدة »الوقائع الم�س������رية« لتكون  ا

ل�ساناً ناطقاً بالعهد الجديد »التوا�سل« مع 

الغرب.

ا رائ������د الم�س������روع التنويري الثاني   واإمَّ

فهو »ط������ه ح�س������ين« )1889-1973م( وكما 

القى طه ح�س������ين من الموؤ�س�سات الم�سرية 

�سالمية والحكومية القى العلماء الغربيون  االإ

وف������ي مقدمتهم الفرن�س������يون من الكني�س������ة 

الكاثوليكي������ة على تتبعهم للفل�س������فة العربية 

واليونانية المحمولة اإليهم بالعربية واأطلقوا 

عليها »الغ������زو الفكري« في الق������رن الثالث 

ع�سر الميالدي، ولم تدخل الفل�سفة اليونانية 

اإلى اأوروبا اإال عبر �س������روحات الفارابي وابن 

�سينا كمرحلة اأولى ثّم عبر ابن ر�سد كمرحلة 

تالية بالغة الخ�سو�سية ففي عام )1210م( 

اأ�س������در المجمع الكن�سي المنعقد في فرن�سا 

أر�س������طو،  ق������راراً الهوتياً بمن������ع قراءة كتب ا

وكتب �س������راحه في الحلق������ات العامة، اأو في 

الحلقات الخا�س������ة، والكتب الم�ستهدفة هي 

نها تقّدم  كتب الطبيع������ة وما بعد الطبيعة، الأ

�سورة مخالفة لل�سورة الم�سيحية عن الكون 

.»
)17(

ون�ساأته وماآله
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15-  راجع المو�سوعة الفل�سفية، م�سدر �سابق، �س317.
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�ضلمي. باحث وناقد في التاريخ العربي الإ ❁

�سالمي إ درا�سة العلوم الكونية يف التاريخ الإ درا�سة العلوم الكونية يف التاريخ الإ

يف الدين الق�صيرصيف الدين الق�صيرصيف الدين الق�صير ص�ص�

❁

منذ وق������ت مبكر ف������ي تاريخهم، اعتنى 

العرب الم�سلمون بدرا�سة المبادىء الكونية 

أوائل  ������يحها من������ذ س������يحها من������ذ س������يحها من������ذ ا سلى تو�سلى تو� للعالم و�س������عوا اإ

������ر. وبرز منهم س������ر. وبرز منهم س������ر. وبرز منهم  سالق������رن الرابع/الحادي ع�سالق������رن الرابع/الحادي ع�

يات الرائدة، سيات الرائدة، سيات الرائدة،  سخ�سخ� خ�سخ�س سعدد كبير من العلماء وال�سعدد كبير من العلماء وال�

فا سفا سفا  سخوان ال�سخوان ال� الء على �سبيل المثال والء على �سبيل المثال وؤالء على �سبيل المثال اإ وومن هوومن ه

أبو الريح������ان البيروني وابن �س������ينا. فقد  وا

الء منظ������ورات مختلفة لمفهومات والء منظ������ورات مختلفة لمفهومات وؤالء منظ������ورات مختلفة لمفهومات  و������ل هو������ل ه ������ل همث������ل همّث

الطبيعة والكون ظهرت في درا�ساتهم التي 

قدموها باللغتين العربية والفار�سية. وعلى 

ادر العقائد والمفاهيم سادر العقائد والمفاهيم سادر العقائد والمفاهيم  سالرغم من تنوع م�سالرغم من تنوع م�

أنها دخلت  إلم�س������لمين، �إلم�س������لمين، �إال � �لكونية للعرب �

������بحت س������بحت س������بحت  س�س� أ إ������لب نظرتهم �إ������لب نظرتهم �إلى �لعالم و� ������لب نظرتهم �س������لب نظرتهم �س سفي �سفي �

������كل من�سجم مع س������كل من�سجم مع س������كل من�سجم مع  س������ارتهم، وب�س������ارتهم، وب� ������ارتهم، وب�س������ارتهم، وب�س س من ح�س من ح� جزء�ً

�سالم �ل�سماوية. ر�سالة �الإ

ر�ء �لكوني������ة �لتي برزت في �لقرن  �الآ  �إنَّ

ة لظهور، سة لظهور، سة لظهور،  سلفر�سلفر� �تاحت �تاحت � أ ر، �سر، �سر، � سلحادي ع�سلحادي ع� �لر�لر�بع/� �

رة لعلوم سرة لعلوم سرة لعلوم �لطبيعة  سلمبا�سلمبا� لي�س فقط �لخلفية �

ّلتي تّملتي تّم بحثها ودر��س������تها في �لقرون �لتالية  �

������بح جزءس������بح جزءس������بح جزء�ً م������ن ممتلكات  س������رة، بل ولت�س������رة، بل ولت� ������رة، بل ولت�س������رة، بل ولت�س سمبا�سمبا�

لها عن سلها عن سلها عن  س�سالمية بعد ف�س�سالمية بعد ف� ارة سارة سارة �لعربية �الإ سلح�سلح� �

عت فيه.سعت فيه.سعت فيه. سلذي و�سلذي و� طار �لمنطقي � �الإ
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وتعتبر الدرا�سة التي قام بها البروفي�سور 

أ�س������تاذ تاريخ العلوم  ������ر، س������ر، س������ر، ا س�س������يد ح�س������ين ن�س�س������يد ح�س������ين ن�

داب ف������ي جامعة  والفل�س������فة ف������ي كلي������ة الآ

������هر مراكز س������هر مراكز س������هر مراكز  س�س� أ �س������تاذ الزائر في ا طهران، والأ

لفات ولفات وؤلفات  واحب المواحب الم احب المساحب المس سدرا�س������ات تاريخ العلوم، و�سدرا�س������ات تاريخ العلوم، و�

������ورة في معظم س������ورة في معظم س������ورة في معظم  ست المن�ست المن� العديدة والمق������ال

العالمية،  العلمية  والدوريات  المو�س������وعات 

دم في هذا ������مل ما قدم في هذا ������مل ما ُقدم في هذا  ������مل ما قس������مل ما قس س�س� أ ������ل وس������ل وس������ل وا سف�سف� تعتبر من اأ

������ل ن�س������خة معدلة س������ل ن�س������خة معدلة س������ل ن�س������خة معدلة  س�س� المج������ال. وهي في الأ

طروحة دكتوراه مقدم������ة اإلى دائرة تاريخ 
لأ

العلوم والمعرفة ف������ي جامعة هارفارد )في 

ي، سي، سي،  سف القرن الما�سف القرن الما� ف القرن الما�سف القرن الما�س سيات المتحدة( منت�سيات المتحدة( منت� لالولالول

لولول تزال تلعب دوراً مهماً، رغم بعد م�س������افة 

������يح نظرة العلماء س������يح نظرة العلماء س������يح نظرة العلماء  سليف الزمنية، في تو�سليف الزمنية، في تو� االتاالتاأ

من سمن سمن  سلى العالم، والتي �سلى العالم، والتي � العرب الم�س������لمين اإ

ة بالطبيعة.سة بالطبيعة.سة بالطبيعة. سطارها در�سوا العلوم الخا�سطارها در�سوا العلوم الخا� اإ

حة وسحة وسحة واأهمية الدرا�سات  سلف ب�سلف ب� لف ب�ولف ب�وؤ و المو الم ُّ ويقرُّ ويقرُّ

������ارة س������ارة س������ارة  سالتاريخية التي تقوم بربط علوم الح�سالتاريخية التي تقوم بربط علوم الح�

البابلي������ة  البابلي������ة س������ولها  البابلي������ة س������ولها  ������ولها  س�س� باأ با��امية  ا��امية  ب� ب���امية  ��امية  ��س�����س��� الإ الإالعربي������ة  إالعربي������ة 

������ينية س������ينية س������ينية  س������رية واليونانية والهندية وال�س������رية واليونانية والهندية وال� ������رية واليونانية والهندية وال�س������رية واليونانية والهندية وال�س سوالم�سوالم�

������ح الدور الذي س������ح الدور الذي س������ح الدور الذي  سوالفار�س������ية من جهة، وتو�سوالفار�س������ية من جهة، وتو�

������كيل العلمانية س������كيل العلمانية س������كيل العلمانية  سلعبته ه������ذه العلوم ف������ي ت�سلعبته ه������ذه العلوم ف������ي ت�

االاالاتيني������ة، ودرا�س������ة العل������وم الطبيعية في 

������ر س������ر س������ر  سالعال������م الغربي، من������ذ القرن الثالث ع�سالعال������م الغربي، من������ذ القرن الثالث ع�

ر من جهة سر من جهة سر من جهة اأخرى.  سوحتى القرن ال�س������ابع ع�سوحتى القرن ال�س������ابع ع�

ز في هذه الدرا�س������ة ن هدفه تركز في هذه الدرا�س������ة ن هدفه ترّكز في هذه الدرا�س������ة  ������ح س������ح س������ح اأ سو�سو� أ وا

على التعّرف على العل������وم الكونية كما هي، 

آه اأولئك  ومحاول������ة روؤية العالم بكلياته كما را

الذين قام������وا بهذه الدرا�س������ات، ولي�س كما 

يراه من يقف في الخارج وي�سعى اإلى تحليل 

نظرته������م اإلى العالم عن بعد باالعتماد على 

أنف�سهم نقلوا عنها. م�سادر تاريخية هم ا

اإنَّ ارتب������اط العلوم الكوني������ة والطبيعية 

ف������كار الميتافيزيقية  للعرب الم�س������لمين باالأ

والديني������ة والفل�س������فية التي �س������يطرت على 

ح�سارتهم في الع�سر الو�سيط يماثل ارتباط 

العلوم الحديثة بالخلفية الدينية والفل�سفية 

التي �س������اهمت ف������ي ظهور ه������ذه العلوم في 

القرنين ال�س������اد�س ع�س������ر وال�س������ابع ع�سر. 

�س������المي  ففي هذه الفترة، واجهت العالم االإ

تحديات فر�ستها العلوم الع�سرية التي هي 

ثمرة مفهوم عن العالم يختلف عن فهم عالم 

�سالم ب�سكل جذري. ولذلك، اأ�سبح لزاماً  االإ

على ه������ذا العالم اإظه������ار مفاهيمه الكونية 

اإل������ى النور ليتجنب انق�س������امات  والطبيعية 

قد تنجم عن ان�سجام �سطحي بين المنظور 

�سالمي وبين العلوم الحديثة. االإ

العلوم الكونية والوحي

في ح�سارة تقليدية مثل ح�سارة العرب 

الم�س������لمين، ترتبط العلوم الكونية بالتنزيل 

أو  أ الثابت المنزل ا ن المب������دا ب�س������كل وثيق، الأ
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الفكرة الم�سيطرة في مثل هذه الح�سارات، 

تتك�ّس������ف في مجاالت الحي������اة االجتماعية 

كلها، وكذل������ك في الكون ال������ذي تعي�س فيه 

تلك الح�س������ارات وتتنف�س. فهنا تقوم العلوم 

الكونية ب�سم ظواهر الطبيعة المتنوعة في 

أنها  اأطر فكري������ة مركزية يُنظر اإليه������ا على ا

تطبيقات متع������ددة لهذه الظواهر في العالم 

المتغير الفاني. وعلى هذا النحو يقوم علم 

الكونيات بتكرار عملية الفن التقليدي، الذي 

ينتقي بطريقة مماثلة، من بين عدد كبير من 

�سكال، ما ين�سجم مع روح تراث �سّهل في  االأ

�سل ظهور ذلك الفن ورعاه. وي�سّبه ن�سر  االأ

أولئك الذين يتلقونه  العالقة بين التنزي������ل وا

بتلك التي بين ال�س������ورة والمادة في نظرية 

أو الفكرة في  أر�س������طو الهيوالنية. فالتنزيل، ا ا

جانبه������ا الظاهر، هو ال�س������ورة، بينما يمثل 

البناء العقلي والروحي للنا�س الذين يتلقونه، 

الم������ادة التي تنطب������ع عليها هذه ال�س������ورة. 

والح�س������ارة الت������ي تظهر اإل������ى الوجود بهذا 

ال�س������كل، اأي نتيجة تزاوج ال�س������ورة والمادة 

المذكورتين، تعتمد على ال�س������فات النف�سية 

والعرقي������ة للنا�س الذي������ن يحملونها باأمرين: 

ول ه������و اأن التنزيل قد ن������زل بلغة النا�س  االأ

الذي������ن كان يخاطبهم، والثان������ي هو اأن مادة 

راد  هذه الح�سارة تلعب دوراً في بلورتها واطِّ

 )1(
نموها.

وفيم������ا يتعلق بمبررات درا�س������ة الطبيعة 

في الح�س������ارات التقليدي������ة، يذكر الموؤلف 

أ�س������باب، منها ما له عالقة  ن�س������ر مجموعة ا

بتح�س������يل فائدة معينة كما ه������و الحال في 

تقنيات الع�س������ور القديمة والو�س������طى حيث 

كان الغر�س من درا�س������ة الطبيعة اكت�س������اف 

بع�س الخ�س������ائ�س التي يمكن اال�س������تفادة 

منها ف������ي االحتياجات اليومي������ة للمجتمع. 

وقد تتم الدرا�سة بهدف دمج الوجود الكوني 

في نظام عقالني �س������امل، كما هو الحال مع 

أو ف������ي نظام ريا�س������ي، كما هو  الم�س������ائين، ا

أو ربما تكون بهدف  الحال م������ع اأرخميد�س، ا

ل لعمل مجال معين للطبيعة،  الو�سف المف�سّ

حياء،  أر�س������طو ف������ي علوم االأ كما في كتابات ا

واأعمال باحثي الع�سور الو�سطى في التاريخ 

الطبيعي، اأو قد تتم هذه الدرا�س������ات اأخيراً 

بهدف �س������نع اأدوات كان فيه������ا الفن يندمج 

لة، كما في  بال�س������نعة دائماً قبل ع�س������ر االآ

طوائف الحرفيين في الع�س������ور الو�س������طى 

وفروع الكيمياء المتعلقة بها.

 وربما تُدر�س الطبيعة ككتاب من الرموز 

أو كاأيقون������ة للتاأم������ل في مرحل������ة معينة من  ا

الرحل������ة الروحاني������ة، وكيف ينبغ������ي اأن يفّر 

العارف منه من اأجل الو�س������ول اإلى التحرر 

واال�س������تنارة المطلقي������ن، كم������ا ف������ي كتابات 

�س������راقيين والمت�سوفة كال�سهروردي وابن  االإ
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أنه قد يتم دمج   ي�س������اف اإلى ذلك ا
)2(

عربي.

�س������اليب المختلفة في كتابات  جميع هذه االأ

حيان، وخا�س������ة  باحث واح������د في بع�س االأ

�سالمية التي هي  في الح�س������ارة العربية االإ

مو�سوع هذه المقالة. 

تعتمد الرموز الم�س������تخدمة في تف�سير 

، على �سكل 
)3(

الطبيعة، بح�سب قول ف. �سون

أو الفكرة الم�سيطرة في ح�سارة ما،  التنزيل ا

والتي تُقرُّ وتوؤكد مجموعة خا�سة من الرموز 

تختل������ف عن الرم������وز الموروثة ف������ي طبيعة 

ا الرموز الموروث������ة في طبيعة  مَّ
أ �س������ياء. ا االأ

أو نور  زهار ا ألوان النباتات واالأ �سياء، مثل ا االأ

ال�سم�س وحرارتها، فاإنها م�ستقلة عن الذات 

�الحظ، وهي 
ُ
الفردية الخا�سة بال�سخ�س الم�

ت�س������كل جانباً وجودياً م�ستقاًل عن ت�سوراتنا 

الخا�سة.

أ�سا�سية لعلوم  أية درا�س������ة ا من هنا، فاإن ا

كونية خا�س������ة بح�س������ارة ما، يجب اأن تاأخذ 

�سول واال�ستعارات  بالح�س������بان لي�س فقط االأ

فكار والحقائق الم�س������تمدة من  التاريخية لالأ

ثقافات �س������ابقة، بل ه������ذه العالقة الحميمة 

أي�س������اً بين التنزيل والرموز الم�ستخدمة في  ا

درا�سة الطبيعة. وبهذا ال�سكل فقط ي�ستطيع 

المرء فهم �سبب اختيار كل ح�سارة لمجموعة 

خا�س������ة من الظواهر، من بين عدد كبير من 

الظواهر الطبيعية، كمو�سوع للدرا�سة، و�سبب 

تطوير مجموعة من العلوم الكونية وا�ستبعاد 

أ�س������كال  ، وبغ�س النظر عن تنوع ا اأخرى. لكنَّ

العل������وم الكوني������ة القديمة والو�س������يطة، ثمة 

عن�سراً م�ستركاً يجمعها، وهذا العن�سر هو 

أ�سا�ساً  ل ا وحدة الوجود الطبيعي الذي �س������كَّ

لهذه العلوم وهدفاً لدرا�س������اتها و�سروحاتها. 

، اأن هذه الوحدة لم تكن 
)4(

ويرى بوركه������ارد

لهي  أ االإ اإال نتيج������ة طبيعية لتوحيد المب������دا

لغاز الكبرى«  �س������ا�س لجميع »االأ الذي هو االأ

القديمة الموجودة كفكرة مركزية في جميع 

أوليفت فابيرد  أّكد ا الح�سارات التقليدية. وا

اأن العلوم الكونية القديمة لي�س������ت محاوالت 

طفولية ل�سرح ن�س������وء ظواهر الطبيعة، كما 

ول وهلة، بل ه������ي علوم هدفها  قد يب������دو الأ

 .
)5(

�سا�سي اإظهار وحدة الوجود باأ�سره االأ

كانت العلوم الكونية القديمة تعتمد في 

معظمه������ا على ال�س������فة التوحيدية للطبيعة 

�س������ياء،  وتفت�������س عن ال�س������بب الالمنظور لالأ

ول������م تكن، تبع������اً لذلك، بعيدة عن �س������فتها 

أنها �س������بقت الظهور  �س������المية حتى ل������و ا االإ

�سالم. و�سّكل ال�سعي الكت�ساف  التاريخي لالإ

وتو�س������يح وحدة الطبيعة في العلوم الكونية 

القديمة، كعلوم الفيثاغورثيين والهرام�س������ة، 

عام������اًل م�س������تركاً جعلها تتالءم مع �س������ورة 

ل �سمها واإدخالها  �سالمي ويُ�س������هَّ التنزيل االإ

ف������ي منظ������وره. فاأ�س������بحت �س������ورة التنزيل 
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�س������المي، وفق������اً لروؤية ن�س������ر، م�س������وؤولة  االإ

م�سوؤولية مبا�س������رة عن دمج العلوم القديمة 

�سالم، اإ�سافة اإلى م�سوؤوليتها  و�سمها اإلى االإ

أنواع العلوم الت������ي نمت وترعرعت في  ع������ن ا

ظل ح�سارة العرب الم�سلمين نف�سها. وكانت 

النتيجة اأن اأ�سبحت عقيدة توحيد الطبيعة 

�سالمي  المبنية على عقيدة توحيد التنزيل االإ

هي الهدف النهائي لجميع العلوم الطبيعية، 

و�سارت درجة نجاح هذه العلوم في تو�سيح 

هذه ال�سفة التوحيدية هي المعيار الذي به 

 )6(
يُقا�س نجاحها وم�سداقيتها.

اإ�سافة اإلى ال�سورة التي حددت التنزيل 

خذ بعين االعتبار المادة  �سالمي، يجب االأ االإ

التي تُنق�س عليها هذه ال�س������ورة، ونق�س������د 

بذلك الخ�سائ�س العرقية والنف�سية واللغوية 

ر له اأن يُ�سكل مادة الح�سارة  لل�سعب الذي قدِّ

�س������المية، نظراً للدور الذي تلعبه  العربية االإ

هذه المادة ف������ي التكوين العام للح�س������ارة، 

وفي تطوير العل������وم الكونية وما يرافق ذلك 

من تكوين لنظرة عامة ع������ن الطبيعة. ومن 

�سالم نزل باللغة العربية على  المعلوم اأن االإ

�س������عب ينتمي اإلى المجموعة ال�س������امية، ثم 

انت�سر بين الفر�س والترك والمغول والزنوج، 

ومجموعات عرقية اأخرى فيما بعد، دون اأن 

�سا�سية. ي�ساف اإلى ذلك اأن  يفقد �س������فته االأ

هذه الر�س������الة نزلت في �سورة كتاب مقد�س 

ه������و القراآن، الذي ي�س������عب تقدي������ر اأهميته 

ودوره المرك������زي في جميع مجاالت الثقافة 

�سالمية، وخا�سة فيما يتعلق بالموقف من  االإ

�سارة اإلى  الطبيعة. وقد حر�س القراآن على االإ

ظواهر الطبيعة باعتبارها اإ�سارات اإلى اهلل، 

������ر  ورم������وزاً من واجب الموؤمنين دوام التب�سّ

أولئك الذين �سلكوا دروب  بها. لهذا نجد اأن ا

�سالم،  العلم والمعرفة عبر م�س������يرة تاريخ االإ

ما خال عدد �س������ئيل من الباحثين المتاأثرين 

بمثاليات الفل�س������فة اليونانية، قد فعلوا ذلك 

أو رموز في  م������ن اأجل اكت�س������اف عالم������ات ا

 )7(
عجائب الطبيعة تدل على عظمة اهلل.

أّول  �س������الم، ا لق������د كان لع������رب ما قبل االإ

من خاطبهم الق������راآن، حب عظيم للطبيعة، 

وتمي������زوا، مث������ل جمي������ع البداة ال�س������اربين 

ف������ي الفيافي الوا�س������عة للطبيع������ة العذراء، 

بحد�س عميق لوجود الالمرئي في المرئي. 

�س������الم هذه ال�س������مة وجعل من  وق������د اأكد االإ

آثار  الطبيعة ب�س������تاناً عظيماً تتواج������د فيه ا

�س������نعة الب�س������تاني الالمرئي با�ستمرار. كما 

ن�س������ان وبقية  أك������د العالق������ة الوثيقة بين االإ ا

المخلوقات جاعاًل من ال�س������الة على النبي، 

في معناها ال�سامل، �س������الة على مجمل ما 

ظه������ر من الخلق. وثمة نقط������ة اأخرى برزت 

ن�س������اني،  آني تتعلق بالعقل االإ في الن�س القرا

الذي ه������و انعكا�س للعقل الكل������ي وال يمكن 
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اأن يق������ود، اإذا م������ا كان متوازناً و�س������حيحاً، 

ل������ه بل، وب�س������كل طبيعي، اإلى  اإل������ى اإنكار االإ

أن������ه اإذا لم  التوحي������د. وقد بّي������ن بوركهارت ا

تعتر�س �س������بيل العقل عقبات خارجية، فاإنه 

ن�س������ان اإلى العقالنية بمفهومها  لن يوؤدي باالإ

الحدي������ث، اأي رف�س جمي������ع المبادىء التي 

ن�ساني، بل �سيتحول  تتخطى حدود العقل االإ

أداة توحيد وطريقة للو�سول  هو نف�س������ه اإلى ا

�س������الم   وللفن في االإ
)8(

اإل������ى عالم العق������ول.

دور م�س������ابه حيث يقود المراقب عبر رموز 

أ التوحيد الذي  الهند�س������ة المجردة اإلى مبدا

يظهر هنا ب�سكله التجريدي ال�سلبي. وهكذا، 

اأ�سبح الن�س������اط الذي يمار�سه العقل ي�سكل 

�سالم على الت�سدي  ال�سبب النهائي لقدرة االإ

لحاجة معتنقيه لل�س������ببية �سمن الدين، بدالً 

من روؤية هذه الحاجة تتحقق وتروي غليلها 

خ������ارج المعتقد، كما حدث مع الم�س������يحية 

في نهاية الع�سور الو�سطى. كما يف�ّسر هذا 

المفهوم �سبب انت�سار درا�سة العلوم الريا�سية 

�سالمية  وتبني علماء الح�س������ارة العربية االإ

للنظرة الريا�س������ية الفيثاغورثية وا�ستيعابها 

 
)9(

ب�سهولة.

لعبت اللغة العربية دوراً هاماً في تطور 

ه������ذه العلوم وانت�س������ارها ب�س������بب اعتبارات 

اأحاط������ت بها وعززت مكانته������ا. فهذه اللغة 

�سالمية  أداة التعبير لكل من الر�سالة االإ هي ا

ومعظم العلوم التي عرفها العرب الم�سلمون. 

وهي بال �س������ك Lingua franca )اأي لغة 

�سالمي ولغة  أو التعارف( العالم االإ الخطاب ا

ولم تتمّيز هذه اللغة 
  )10(

�س������الم المقد�سة. االإ

مر الذي جعلها  بدقة التعبير فح�سب، وهو االأ

بحاث العلمية، بل وتميزت ببُعٍد  أداة رائعة لالأ ا

داة المنا�س������بة للتعبير عن  داخل������ي جعلها االأ

اأكثر �سور المعارف باطنية. وقد �سّهلت هذه 

وائل لترجمة  م������ر للمترجمين االأ المرونة االأ

الن�سو�س اليونانية وال�سريانية وال�سن�سكريتية 

والبهلوي������ة اإلى اللغ������ة العربية، ول�س������ياغة 

كلمات جديدة بال�س������هولة نف�سها، ولتو�سيع، 

من ثم، اأفق معاني م�س������طلحات قائمة كي 

تت�سمن مفاهيم جديدة. لقد توافرت للعرب 

الم�سلمين ثروة غنية من المفردات والكلمات 

العربي������ة في علوم الطبيعة عبَّرت عن جميع 

فكار التي لها عالقة  المفاهيم المختلفة واالأ

، فاإن 
)11(

بالعل������وم الكونية. وطبقاً للطو�س������ي

كلم������ة طبيعة الم�س������تقة من الج������ذر »طبع« 

 Physis الالتينية و Natura والتي تماثل

ا�س������تخدامها  أثناء  ا اليونانية، اكت�س������بت في 

معن������ًى مختلفاً عن ذلك الذي ا�س������تخدم في 

أ�سار ما�سينيون اإلى اأن  اللغات الكال�سيكية. وا

أوائل المترجمين العرب قد ا�ستخدموا كلمة  ا

»كيان«، من ال�س������ريانية Kjono ، كمرادف 

حيان. وبينما   في بع�س االأ
)12(

لكلمة طبيع������ة
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أثراً لكلمة »طبيعة« في القراآن، نجد  ال نرى ا

أنه ا�ستخدم كلمة »طبع« مرات عديدة، وهي  ا

كلمة ف�س������رها المف�س������رون ال�س������نة وال�سيعة 

ن�س������ان عن  لتعني الحجاب الذي يف�س������ل االإ

 )13(
الباري عزَّ وجّل.

وكان الموؤلفون الم�سلمون قد ا�ستخدموا 

ف������ي العادة زوج������اً من الم�س������طلحات هما 

»الحق« و«الخل������ق« للتعبير عن العالقة بين 

اهلل والعالم والمقارنة بينهما. ويرى ن�س������ر 

اأن الخلي������ج الالمتناهي الفا�س������ل بين الحق 

أ�س������ياء  والخل������ق، وتنزيه اهلل عن العالم هي ا

�سعري ال�سنّية  توؤكدها مدر�س������ة المذهب االأ

�سياء الفردية،  المتنّفذة التي جعلت طبيعة االأ

ومعه������ا الطبيعة، كمي������دان واقع������ي متميز 

تذوب في القوة المطلقة للخالق. واأ�س������اف 

فقية مرفو�سة، واأن ما اأُخذ  اأن ال�س������ببية االأ

أر�س������طو الع�س������ر المتعلقة  م������ن ت�س������نيفات ا

بالمخلوقات لم يتعدَّ اأموراً ثالثة هي المادة 

والمكان وال�س������فة، وذلك ب�سبب كونها ذات 

ا الزمان والمكان،  مَّ
أ  وا

)14(
حقيقة مو�سوعية.

وكذلك الم������ادة، فاإنها مق�س������مة اإلى ذرات، 

�س������باب المبا�سرة  وهي ت�س������توعب جميع االأ

أو المطلق،  والجزئية في ال�س������بب النهائي، ا

حيث الباري هو ال�س������بب المبا�س������ر لجميع 

ن ذلك من  الحوادث. فالنار مثاًل ال تحرق الأ

أراد لها ذلك. وما يبدو  ن اهلل ا طبيعتها، بل الأ

أن������ه قوانين الطبيع������ة، فاإنها هي كذلك  لنا ا

بفعل العادة، ولي�س لها �س������فة اأخرى ما عدا 

)15(
ال�سفة ال�سرعية.

ونجد في منظور اأهل الت�س������وف تاأكيداً 

أ  خر من العالقة بين المبدا عل������ى الجانب االآ

لهي وبي������ن مظهره، وهو ما نالحظه عند  االإ

أتباع مدر�س������ة ابن عربي الت������ي جمعت كاًل  ا

�سراقية والم�سائية والعرفان  من الفل�سفة االإ

الذي و�س������ل كماله على يدي ال�س������وفي مال 

�سدرا. وتم تاأكيد هذا التوا�سل بين الطرفين 

له������ي وبي������ن مظهره(،  أ االإ )اأي بي������ن المب������دا

بالقدر الذي كانت فيه هذه العالقة مماثلة 

�سعريون.  لعدم التوا�س������ل الذي ياأخذ به االأ

ون�س������تطيع الق������ول، طبق������اً لن�س������ر، ب������اأن 

الالمتناهي، من جهة، هو مف�س������ول ب�سكل 

أو الحق عن الخلق،  مطلق عن المتناه������ي، ا

واأن المتناه������ي يجب، من جه������ة اأخرى، اأن 

يكون ب�س������كل ما هو الالمتناهي وال �س������يء 

أن������ه ال يمك������ن اأن يوجد  غير ذل������ك، وذلك ا

نظامان م������ن الحقيقة مختلف������ان- باعتبار 

 وقد 
)16(

اأن هذه النظرة هي مح�س �س������رك.

�سراق وال�سوفيون النوع الثاني  اأكد علماء االإ

م������ن العالقة من غير اأن ينف������وا التنزيه عن 

اهلل، و�س������عوا من خالل ا�س������تخدام الت�سبيه 

اإلى اإظه������ار اأن العالم المرئي هو ظل ورمز 

للعالم الروحاني، واأن الكون الظاهر يرتبط 
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لهي. ويقف  أ االإ من خالل وج������وده بالمب������دا

�سالم، باعتباره دين الطريق الو�سط، بين  االإ

خذ باأي  الت�س������بيه والتنزيه، حيث ي������وؤدي االأ

منهما وحده اإلى خطاأ ج�سيم، بينما يعبران 

فيما لو اأخذا �س������وياً عن عالقة متوازنة بين 

اهلل والعالم.

�سالمي    العلوم الكونية في التاريخ الإ

�سالم خاتم ال�سرائع  اإ�سافة اإلى كون االإ

ديان  من ناحية زمنية، و�س������اماًل لجميع االأ

التي �س������بقته من ناحية نظرية، فقد انت�سر 

و�س������ط للعالم،  جغرافي������اً في الح������زام االأ

فاأ�س������بح ال������وارث التاريخ������ي لع������دد من 

آ�سيا وعالم  الح�س������ارات ال�س������الفة لغرب ا

بي�س المتو�سط. واأ�سبحت مراكز  البحر االأ

�س������كندرية واأنطاكية والرها  ح�س������رية كاالإ

ون�سيبين وحّران وجندي�سابور وغيرها من 

آ�سيا و�سمال اأفريقية جزءاً من  مراكز غرب ا

�س������المي، فتوافرت بذلك المواد  العالم االإ

والمو�سوعات ال�سرورية لالزدهار الالحق 

 وعندما كانت 
)17(

�سالمية. للفنون والعلوم االإ

القوى الروحية والدينية في اأق�سى زخمها 

�سالم، لم تكن  ول من عمر االإ في القرن االأ

المدار�������س الفكرية والتي������ارات المختلفة 

التي كانت �ستطبع الفترات التالية من هذا 

التاريخ قد ظهرت بعد، وكان الدين ال يزال 

قريباً جداً من بداي������ة عهده، بحيث لم يكن 

قد تبلور في عنا�س������ره المكونة بعد. لذلك 

كان جّل االهتمام من�سباً على العلوم الدينية 

دبي������ة كالنح������و والحدي������ث، وعلى علوم  واالأ

وائل في بع�������س الحاالت، كما هو الحال  االأ

ا بالن�س������بة للبذور  مَّ
أ عن������د خالد بن يزي������د. ا

الروحية التي نثرتها الر�س������الة ال�سماوية فلم 

تك������ن قد اأثمرت بعد، ول������م تظهر اإلى المالأ 

علوماً وفنوناً اإال في القرنين الرابع والخام�س 

الهجريي������ن، عندم������ا فق������د الزخ������م الديني 

توهجه، وتخطت القوة ال�سيا�س������ية للحكومة 

 )18(
المركزية ذروتها.

وكان تاأ�سي�س الخالفة العبا�سية قد اأف�سح 

المجال لترجمة الم�سادر اليونانية وال�سريانية 

أنواع  والبهلوية وال�سن�س������كريتية ف������ي مختلف ا

العلوم والمعارف اإلى اللغة العربية، مما اأدى 

اإل������ى ظهور مدار�������س فكرية جديدة ا�س������تقت 

م�سادرها من اأ�سول غير اإ�سالمية اإلى جانب 

مدار�������س النحويين وال�س������عراء وعلماء الكالم 

ولى  والمف�س������رين والموؤرخين والمت�سوفين االأ

الت������ي اعتمدت ف������ي مجملها على ال�س������ريعة 

�سالمية كم�سدر للمعرفة. ونمت المدار�س  االإ

الفكري������ة الجدي������دة وترعرعت عن������د علماء 

المنطق والعقالنيين كالمعتزلة، وعند علماء 

أ�سكال باطنية من  أتباع ا الفلك والريا�س������يين وا

�س������كندرانية والكلدانية  العل������وم اليونانية واالإ
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)19(

ان. المرتبطة بجماعة ال�س������ابئة ف������ي حرَّ

�س������المية تتبلور في  وعندما ب������داأت الروح االإ

�س������ورتها الدائمة التي انعك�س������ت في اإن�س������اء 

خوانيات ال�س������وفية في  مدار�������س الفق������ه واالإ

القرن الثالث الهجري، �سرعت مختلف العلوم 

والفنون، بما فيها الفل�س������فة، باالزدهار حتى 

بلغ������ت ذروتها في القرني������ن الرابع والخام�س 

الهجريي������ن. وكان������ت بداي������ة الق������رن الراب������ع 

الهجري قد �س������هدت ظهور كل من اأبي ن�سر 

الفارابي واأبي الح�س������ين الم�س������عودي ويحيى 

أب������ي الفرج  بن ع������دي واإبراهيم بن �س������نان وا

�سفهاني واأبي الح�سن العامري، وعدد من  االأ

خرى التي لعبت دوراً هاماً،  ال�سخ�س������يات االأ

، في تكوي������ن العلوم والفنون 
)20(

طبقاً لن�س������ر

�س������المية، ومنها العلوم الكونية. وكان هذا  االإ

الق������رن فترة عا�س فيه������ا وكتب كل من اإخوان 

ال�س������فاء والبيروني وابن �سينا واأبي البركات 

البغدادي واأبي �سليمان المنطقي واأبي حيان 

التوحي������دي، اإ�س������افة اإلى كونه زم������ن تاأليف 

وت�س������نيف بع�س دوائر المعارف الهامة مثل 

مفاتيح العل������وم لمحمد بن اأحمد الخوارزمي 

)ت.976/376(، والفهر�س������ت الب������ن الندي������م 

أثبتت مكانتها  ال������وراق )ت.988/378(، التي ا

في الحياة الثقافية في تلك الفترة. كما وجد 

 )21(
أي�س������اً عدد من الهرام�سة في هذا القرن ا

البارزين كاأبي �سعيد بن عبد الجليل ال�سجزي 

واأبي القا�س������م المجريطي و�سملغاني الكوفي 

وعدد من المت�س������وفة الذين تعر�س بع�سهم 

للعل������وم الكونية كالحكي������م الترمذي في كتابه 

�سماء  �سول. ولمعت بالمثل بع�س االأ نوادر االأ

ال�سهيرة في مجال العلوم الريا�سية كاأبي يزيد 

البلخي واأبي الوفاء واأبي �سهل الكوهي وعبد 

الرحمن ال�س������وفي وابن يون�س، والتي ت�سهد 

على ازدهار هذه العلوم خالل هذا القرن.

ا في القرن الهجري الخام�س، فتابعت  مَّ
أ  ا

هذه العلوم ازدهارها ب�س������كل م�س������ابه، لكن 

ربما اإلى حٍد اأقل، وقامت �سخ�س������يات مثل 

اب������ن الهيثم وعلي بن عي�س������ى وعمر الخيام 

اإ�س������حاق الزرقالي ونا�س������ر  أبي  والغزالي وا

خ�س������رو واأبي الح�س������ن بن مرزب������ان بهمنيار 

وائ������ل، ومد  بتف�س������ير اأعم������ال المعلمين االأ

اأفق تراث القرن ال�س������ابق حتى �سمل العهد 

 
)22(

ال�سلجوقي.

ربم������ا كان من الطبيعي الت�س������اوؤل لماذا 

كان القرنان الرابع والخام�س الهجريان فترة 

ن�ساط عظيم في مجال العلوم؟ يمكن التفتي�س 

عن ال�س������بب جزئياً في الظروف التاريخية 

لتل������ك الفترة بح�س������ب راأي الباح������ث الكبير 

أنه خالل   يرى ج������ب ا
)23(

البروفي�س������ور جب.

موية والعبا�س������ية  فترة الق������وة للخالفتين االأ

ُوجدت خلفية اجتماعية و�سيا�سية ا�ستمدت 

منها العلوم والفنون م�سادر نموها، واأن هذه 
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الخلفي������ة كانت مختلفة عن تلك التي ميزت 

فترة �س������عف ال�س������لطة المركزي������ة للخالفة 

وبروز عنا�سر الت�سيع.

ولفهم �س������بب ه������ذا التميي������ز، ال بد من 

�س������الم  ولى من تاريخ االإ العودة اإلى الفترة االأ

مام علي  حيث يت�سح، من بع�س اأحاديث االإ

مام جعفر  أب������ي طالب، ومن كتاب������ات االإ بن ا

ال�سادق ب�س������كل خا�س، اأن علوم الهرام�سة 

دخل������ت �س������من منظ������ور عالم الت�س������يع في 

�س������الم منذ وقت مبك������ر. ويكفي تذكر اأن  االإ

أكثر الكيميائيين الم�سلمين  جابر بن حيان، ا

مام جعفر ال�سادق،  �س������هرة، كان تلميذاً لالإ

واأن جمي������ع كتابات������ه ال تتع������دى كونها جمعاً 

 )24(
وتدويناً لتعاليم �س������يده وفقاً لراأي ن�سر.

وبقبول ال�سيعة للهرم�سية جعلهم من اأن�سار 

وموؤي������دي العلوم الطبيعية التركيبية ومفهوم 

الزم������ان الدوري الذي يت�س������كل م������ن اأدوار 

أبقراط الطب������ي المرتبط  أك������وار، وت������راث ا وا

أو الخيمياء بم�سطلحات الع�سر  بالكيمياء )ا

الو�سيط(. ولم تدخل الفل�سفة في منظورهم 

ر�سطوطالي البحت، بل في �سورة  ب�سكلها االأ

�س������راقية  الحكمة التي لعبت فيها العقائد االإ

والعرفانية دوراً رئي�سياً.

������ا التعليم الر�س������مي تحت اإ�س������راف  مَّ
أ  ا

ال�س������لطة المركزية للخالفة في بغداد، فلم 

�سراقية  يهتم ال بالهرم�س������ية وال بالفل�سفة االإ

اإال اإلى الدرجة التي اقتب�س فيها علماء كبار 

مام الغزالي وفخر الدين  من اأهل ال�سنة كاالإ

غرا�س الهوتية  أ�ساليب فل�س������فية الأ الرازي ا

وازدادت حدة معار�سة 
 )25(

تخ�س علم الكالم.

كبار علماء ال�سريعة للفل�سفة ولمعظم علوم 

�س������عرية و�س������يادة  وائ������ل بعد انت�س������ار االأ االأ

اأفكارها بت�س������جيع من الخالف������ة المركزية، 

والق�س������اء على المعتزلة وطروحاتها خالل 

القرنين الرابع والخام�س الهجريين. وكانت 

أكثر ت�س������جيعاً  الخالف������ة في بغ������داد بالمثل ا

للنظ������م الدينية ال�س������رفة كعلوم التف�س������ير 

والحديث والفقه، بينما اقت�س������ر ت�س������جيعها 

خرى، كالط������ب والفلك، فقط اإلى  للعلوم االأ

مة. الحد الذي كان يلبي احتياجات االأ

وهك������ذا، تكون هذه الفت������رة من التاريخ 

�س������المي قد �س������هدت �س������عف ال�س������لطة  االإ

المركزية للخالفة في بغ������داد مقابل ظهور 

العديد من الدول الم�ستقلة ذاتياً في مناطق 

�سرق الخالفة العبا�سية وغربها. واأدت هذه 

المناف�سة بين الدول الم�ستقلة والمركز في 

، اإلى 
)26(

بغداد، بح�سب راأي البروفي�سور ن�سر

ظهور اهتمام كبير ورئي�س������ي بدرا�سة الفنون 

والعلوم ومختلف الن�ساطات الفكرية. فهذه 

الفت������رة اإذن، هي فترة تكوين الفنون والعلوم 

�سالمية، وهي  الزمن الذي تّم  والفل�س������فة االإ

�سا�س لهذه العلوم بطريقة  فيه اإر�ساء حجر االأ
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أ�س������اليب درا�ستها في  حددت اإطارها العام وا

بلدان الخالفة العبا�س������ية منذ ذلك الحين. 

أي�س������اً اإن درا�سة العلوم في  كما يمكن القول ا

هذه الفترة تعني درا�سة جذور واأ�سول هذه 

العل������وم المتنوعة، ولي�س فق������ط تاريخ فترة 

عاب������رة في حياة الم�س������لمين. وعلى العموم، 

جرى ت�س������نيف الفئات العامل������ة في ميدان 

المعرفة عند الم�س������لمين وفق������اً لمنظورات 

أ�س������هرها تلك الت������ي تتخذ من  متنوعة لعل ا

أ�سا�ساً لهذا الت�سنيف. وبناء  طبيعة المعرفة ا

على ذلك، اأورد ن�سر ت�سنيف طالبي المعرفة 

ولى على النحو التالي: علماء  �س������المية االأ االإ

الق������راآن والحديث، والنحوي������ون، والموؤرخون 

والجغرافيون، وعلماء الطبيعة والريا�س������يون، 

�سراقيون،  والمعتزلة والمتكلمون، والفال�سفة االإ

والفيثاغورثيون المحدثون والهرام�سة، واأخيراً 

)27(
اأهل الت�سّوف.

������ا المنظ������ورات ال�س������املة المتعلق������ة  مَّ
أ  ا

�سالمي، فهي  بدرا�سة الطبيعة في التاريخ االإ

منظورات تخ�س الريا�س������يين والهرام�س������ة 

والعرفانيي������ن،  �س������راقيين  واالإ والم�س������ائين 

وعلماء الدين الذين اتبعوا فل�س������فة للطبيعة 

تذوب فيها كل من الطبيعة وال�سبب الطبيعي 
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اأديب وباحث. ❁

الوعي التاريخي بني الفل�سفة والعلم

اإ�سماعيل الملحم

❁

إ التط������ور الهائ������ل ف������ي حياة الإ التط������ور الهائ������ل ف������ي حياة الن�س������ان 

������بح العلم العامل س������بح العلم العامل س������بح العلم العامل  سن ي�سن ي� أ المعرفي������ة اأدى اإلى ا

كيل العقل والواقع... وعلى سكيل العقل والواقع... وعلى سكيل العقل والواقع... وعلى  سالحا�س������م في ت�سالحا�س������م في ت�

ام�ستوى الفل�س������فة فام�ستوى الفل�س������فة فاإن التغيرات الهائلة في 

َّت العل������وم المختلفة ق������د غيَّرت من ت العل������وم المختلفة ق������د غيرت من ت العل������وم المختلفة ق������د غيَّرت من  مج������ال

ت ست ست  سم�س������ارات المدار�س الفل�سفية التي انتع�سم�س������ارات المدار�س الفل�سفية التي انتع�

ن������وار، لكنها قطعت  ������ر الس������ر الس������ر الأ سمنذ بدايات ع�سمنذ بدايات ع�

أنها  اثير ب�سبب اثير ب�سبب ا اعلى نف�سها دروب البحث والتاعلى نف�سها دروب البحث والتاأ

أبناءها  اكانت تمثل الفكرة الثكلى التي فقدت اكانت تمثل الفكرة الثكلى التي فقدت ا

إخ������ر في تاريخ الإخ������ر في تاريخ الن�س������انية،  الواح������د بعد الآ

لت عنها العلوم علماسلت عنها العلوم علماسلت عنها العلوم علماً فعلماً. سفانف�سفانف�

حدث بعد ظهور الحداثة في الع�ص������ور 

������ب هيغل- جديدة ص������ب هيغل- جديدة ص������ب هيغل- جديدة  صبح�صبح� الحديثة التي هي –

كل الجدة وهي ع�ص������ور مختلفة نوعياً عما 

تنفد صتنفد صتنفد  صر فترة انتقال ت�صر فترة انتقال ت� ر فترة انتقال ت�صر فترة انتقال ت�ص صبقها، فاعتبر الحا�صبقها، فاعتبر الحا� بقها، فاعتبر الحا�صبقها، فاعتبر الحا�ص ص�ص�

������ارع م������ن جهة وفي ص������ارع م������ن جهة وفي ص������ارع م������ن جهة وفي  صذاته������ا في الوعي بالت�صذاته������ا في الوعي بالت�

������تقبل المختلف نوعياص������تقبل المختلف نوعياص������تقبل المختلف نوعياً صانتظار وتوق������ع الم�صانتظار وتوق������ع الم�

ي من جهة صي من جهة صي من جهة  ص عن الما�ص عن الما� ������ر وجذرياص������ر وجذرياص������ر وجذرياً صعن الحا�صعن الحا�

دت هذه االختالالت قلقاخ������رى. ولدت هذه االختالالت قلقاخ������رى. وّلدت هذه االختالالت قلقاً �ص������ار  اأ

������فة من جديد. ص������فة من جديد. ص������فة من جديد.  صلى الفل�صلى الفل� يفتر�������ض الحاجة اإ

������فة ص������فة ص������فة اأ�صبحت ترى ذاتها خارج  صن الفل�صن الفل� أ وبدا ا

������ئلة ص������ئلة ص������ئلة  ص�ص� و������و������وؤال االأ ������ص������ص صمفه������وم الحداثة التي هي �صمفه������وم الحداثة التي هي �
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������ر على نف�سه من خالل س������ر على نف�سه من خالل س������ر على نف�سه من خالل  سالذي يطرحه الع�سالذي يطرحه الع�

الفل�س������فة ليفهم ذاته ويعرف ماهيته ومعناه 

   .
)1(

ارف مارف ماآله رف مسرف مس سوي�ست�سوي�ست�

������ر الحديث س������ر الحديث س������ر الحديث  س  لق������د نم������ا العلم في الع�س  لق������د نم������ا العلم في الع�

خارج نطاق الفل�س������فة التي كان تواريها قد 

إف�سح المجال اإلى العمل على معرفة قوانين  إف�سح المجال  أ ا

الطبيع������ة، لكن هذا لم يمنع الفال�س������فة من 

ساالتفكير في العلم. فمن �ساالتفكير في العلم. فمن �ساأن �سعي الفيل�سوف 

اإلى  اإلى المعرف������ة اأن يجد نف�س������ه مدفوعاً

معرفة ماهية العل������م ومعرفة اأين مكانه من 

اإلى اأن عالم العلم ال يوجد  والسوالسوالً سالفل�س������فة و�سالفل�س������فة و�

يء بذاته، بل �سعى فيل�سوف كهيدغر سيء بذاته، بل �سعى فيل�سوف كهيدغر سيء بذاته، بل �سعى فيل�سوف كهيدغر اإلى  سك�سك�

اإلى التفكير  والسوالسوالً سن يفكر في جوهر العلم و�سن يفكر في جوهر العلم و� أ ا

.
)2(

في جوهر التقنية

ألكييه–   الفل�س������فة –كما قال فرديناند ا

م، وال يكتفي الفيل�سوف تفكير بالعلم والعالم، وال يكتفي الفيل�سوف تفكير بالعلم والعالَم، وال يكتفي الفيل�سوف 

بالمعرف������ة، بل يفكر فيه������ا ويريد اأن يعرف 

������عور س������عور س������عور  س������اء الوجود يرغم �س������اء الوجود يرغم � ������اء الوجود يرغم �س������اء الوجود يرغم �س سن اقت�سن اقت� أ ما العلم وا

الفيل�س������وف على نقد معرفة زمانه. هذا ما 

نجاز  اأدى اإلى اأن تكون فل�سفة العلوم هي االإ

رين. سرين. سرين.  سهم للفل�سفة منذ بدايات القرن الع�سهم للفل�سفة منذ بدايات القرن الع� االأ

اف ساف ساف  سليه الفل�سفة اكت�سليه الفل�سفة اكت� إهم ما ت�سعى اإ إهم ما ت�سعى  أ  لعل ا

رية، ويلعب سرية، ويلعب سرية، ويلعب  سلى وحدة المعرفة الب�سلى وحدة المعرفة الب� الطريق اإ

االً في هذا المجال م�ستمداً اال فعاال فعَّ َّ فعَّ المنطق دوراً

������ن الفل�س������فة، س������ن الفل�س������فة، س������ن الفل�س������فة،  س������داقيته م������ن كونه ح�س������داقيته م������ن كونه ح� ������داقيته م������ن كونه ح�س������داقيته م������ن كونه ح�س سم�سم�

�سا�سي  رطها اسرطها اسرطها االأ س�س������ا�س العقلنة و�س�س������ا�س العقلنة و� أ أنه ا ومن ا

وال�س������روري. فقد حقق المنطق من خالل 

قفزته النوعية والجب������ارة في عملية تعقيل 

اإدراك الواقع والوقائع بو�س������اطة ما بلغه من 

تجريد عقل������ي عال اعتم������اداً على المنطق 

الريا�س������ي واإ�سهاماته في تاأ�س������يل النماذج 

العقلية، ال في علم الريا�س������يات فح�س������ب، 

بل في تلك النماذج الت������ي حددتها الفيزياء 

  .
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والكيمياء والبيولوجيا

  اإذن بالفل�س������فة يطمح الفكر الب�س������ري 

با�ستمرار اإلى اإن�ساء منظومة فكربَّة تت�سف 

جزاء اإلى الكل لي�س������بح  بالكلي������ة، تعي������د االأ

الطريق �س������الكاً اإلى تكوين الفك������رة الكلية، 

فيتجلى ذلك في  فل�س������فة العلم التي تعتني 

بالنظرة المتكاملة اإلى العلم من اأي اخت�سا�س 

كان من الداخل مع النظرة اإليه من الخارج. 

واإذا كان العل������م ال يلتفت اإلى ما�س������يه فاإن 

الفل�س������فة تعتن������ي بتاريخ العل������م حيث حلول 

الوع������ي التاريخي في �س������لبها. وفيما يتعلق 

بفل�س������فة التاريخ فاإنها ت�س������تمد م�س������روعية 

البحث فيها كون المادة التاريخية- بح�سب 

بوة  أ موقع االأ المهتمين بفل�سفة العلوم- تتبوا

ن�س������انية، والتاريخ هو  بالن�س������بة للعل������وم االإ

من اأقدم مجاالت ان�س������غال الفكر الب�س������ري 

 .
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انطالقاً من اهتمام اإن�ساني خال�س

أ�س������ئلتها،   ال تنفك الفل�س������فة عن طرح ا

ة ي�ساركها  �سئلة ملحَّ وغالباً ما تكون هذه االأ
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أثناء و�س������ع الفر�سيات  في ذلك العلماء في ا

وحين يناق�سون النتائج، اإذ اإنها –الفل�سفة- 

فكار المتعلقة  تك�سف جدليتها عن جوهر االأ

ال بحقيقة عالم الطبيعة وم�س������ببات اأحداثه 

وظاهرات������ه فح�س������ب، ولك������ن بحقيقة عالم 

ن�سان ذاته اأي�ساً.  االإ

 لي�س التاريخ من منظور فل�س������فته –كما 

ولى- �س������وى �س������جل مّدون  يب������دو للوهلة االأ

يحمل ت�سكل هوية ما حيث الهوية ال تنف�سل 

عن تاريخها. 

ارتب������ط التاريخ بالكتابة فثمة ما ال يمكن 

أف�س������ح  الف�س������ل بينهما، فابت������كار الكتابة ا

المجال لالنتقال من ال�سفاهية اإلى الكتابية، 

وكانت  البداية التي فتح������ت الطريق اأمام 

العقل الب�سري للعبور اإلى ع�سر جديد يفتح 

الطريق اإلى ع�س������ور اأكثر جدة، و�سوالً اإلى 

قيام ع�س������ر العلم الذي تخطى الموروثات 

خ������رى المتمثلة بال�س������حر والخرافة وما  االأ

اإليهما. 

 يعيد كثير من الباحثين الغربيين بدايات 

فل�س������فة التاريخ اإل������ى مكيافيللي )1469-

مير ال�سهير الذي  1527م( �ساحب كتاب االأ

�سا�س������يات علم  أوائل الوا�س������عين الأ يعّد من ا

ال�سيا�سة. فتو�سع العلوم في حقل ال�سيطرة 

أ�سد المثيرات لل�سلوك  على الطبيعة كان من ا

الفكري ال�س������تخال�س بع�س المبادئ التي 

تحكم طرائق التفكير لي�س بالت�س������اوؤل عن 

ال�سبب المتعالي المراد معرفته بالتقليد، بل 

بالو�س������ول اإلى معرفة ما يحدث في الحياة 

أ�سباب يحتاج البرهان عليها  الدنيا، وهذه ا

البحث عنها بو�س������اطة المالحظة الح�سية. 

فجملة القوانين ف������ي علوم الطبيعة حملت 

اإمكانية ال�س������يطرة على الطبيعة ذاتها، مما 

جعل الطريق م�س������رعاً اإلى مجمل الو�سائل 

التي ت������وؤدي اإلى هذه ال�س������يطرة على علوم 

ف  اأخرى كعلمي ال�سيا�سة والنف�س، وقد عرَّ

مكيافيلل������ي هذه الطريق������ة بالتماثل، فثمة 

أنا�س اآخرين، ممهداً  أنا�س ي�سيطرون على ا ا

الطريق اإلى فل�سفة التاريخ، اعتماداً على ما 

أ اآخر يقوم على مو�سوعة  عّرفه فيكو بمبدا

مركزية في العلم الجديد جاء فيه اأن تبعية 

الميادين الثقافية هي تبعية �سرورية لتطور  

الب�سرية.  

 ان�س������بَّ جهد مكيافيللي على ا�ستقراء 

التاريخ. اإن الما�سي، اأكثر من الحا�سر، هو 

المنب������ع الذي على عالم ال�سيا�س������ة اأن ينهل 

مثلة التي تمكنه من �س������بط  قوانين  منه االأ

مير:   االطراد، فهو ي�ساأل في كتاب االأ

- علم �ل�سيا�سة يخدم َمْن؟ 

- َمْن �لذي عليه �أن يهيمن على �لنا�ش؟  

أ�سكال نظم الدولة،  �ساأل مكيافيللي عن ا

فاأجاب: لي�س هناك �س������كل يدوم طوياًل. كل 
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ما هو ب�سري ينتقل بالتعاقب من الخير اإلى 

ال�س������ر، ومن ال�س������ر اإلى الخير. كل �سكل من 

أ�سكال الحكم يحمل في اأح�سائه بذرة زواله.  ا

وان�س������بَّ جه������د مكيافيللي على ا�س������تقراء 

التاريخ معتقداً اأن ا�س������تثارة الما�سي ت�ساعد 

في التنبوؤ عن الم�س������تقبل. ومن النتائج التي 

أ�سكال  أنه لي�س هناك اأي �سكل من ا تكلم عنها ا

الدولة باإمكانه اأن يدوم طوياًل، تعاقبت في 

الما�سي مختلف نماذج الحكومات، وهذا ما 

 .
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�سيحدث في الم�ستقبل

قوى   تول������د الملكية كنظام من اختيار االأ

ع������دل، لكنها  ذك������ى واالأ ث������م من اختي������ار االأ

ب�سبب التوريث تقود اإلى الطغيان فالثورات 

مراء، فاأقواهم  والموؤامرات والفتن �س������د االأ

نفوذاً و�سجاعة ي�سعون حداً للطغيان باإقامة 

أبناءه������م يلجوؤون  أر�س������تقراطي، لكن ا نظام ا

اإلى العنف واال�س������تغالل واغت�س������اب الن�ساء 

في�س������قطون وتقام الديمقراطية... و�سرعان 

باحية وال�س������قوط في  ما ت������وؤول هذه اإلى االإ

الفو�سى في�سبح الطريق مفتوحاً اأمام ظهور 

أو الملك( وتعود  الرجل الحازم )الديكتاتور ا

الدائرة من البداية.  

 اإذا كان مكيافيللي قد وجهته مطامحه 

ال�سيا�سية اإلى قراءة التاريخ وا�ستخال�س بع�س 

المبادئ في علم ال�سيا�س������ة، فاإن العودة اإلى 

خ�س ما  تاري������خ العلوم عند العرب، وعلى االأ

اكت�س������فه ابن خلدون )1332 -1406( فاإننا 

أ�س�س  واجدون لدى المفكر العربي كثيراً من ا

علم االجتماع،  الذي يرى كثير من الفال�سفة 

اأن علم االجتماع ي�س������اعد في الو�سول بعلم 

أكثر ن�س������وجاً. كما اأن  التاريخ اإلى و�س������عية ا

ابن خلدون يدقق في كتابة التاريخ ا�س������تناداً 

ة ترفع من م�ستوى �سدقيتها،  اإلى مبادئ عدَّ

منه������ا قوله عم������ا يحتاجه �س������احب التاريخ 

اأهلية تتمثل في: 

1-العل������م بقواع������د ال�سيا�س������ة وطبائ������ع 

والبق������اع  م������م  االأ واخت������الف  الموج������ودات 

ع�س������ار في ال�س������ير واالأخالق والعوائد  واالأ

حوال. والنحل والمذاهب و�سائر االأ

حاطة بالحا�س������ر من ذلك ومماثلة  2-االإ

أو ما بينهما  ما بينه وبين الغائب من الوفاق، ا

من الخالف.

3- يعر�������س الخبر المنق������ول على ما 

�س������ول فاإن وافقها  عن������ده من القواعد واالأ

وجرى على مقت�س������اها كان �سحيحاً واإال 

ا�ستغنى عنه. 

ولم يقت�س������ر ابن خلدون على و�سع هذه 

المبادئ بل �س������رح ف������ي موا�س������ع اأخرى ما 

آل اإلي������ه التاريخ على يد الجهل������ة واأمثالهم  ا

من حيف و... و�س������رح �س������رحاً وافياً، تطور 

الدول ون�س������وءها واعتمادها الع�سبية التي 

تمر باأدوار من الق������وة والتراجع واالنحالل. 
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أ تعاقب الدول  واأ�س������اف اإلى ما تقدم مب������دا

�س������باب المقت�س������ية للكذب  وال�س������لطان واالأ

في الن�س������و�س التاريخية، ولم يغب عن ابن 

خلدون اكت�سافه دور النمط االقت�سادي في 

تف�سير �س������لوك الب�سر وغير ذلك مما �سرحه 

هوؤالء الذين در�سوا اإرث هذا المفكر الكبير، 

مما يجعل م������ن العودة اإلى ق������راءة مقدمته 

أ�سا�ساً لفهم الكثير من مبادئ فل�سفة العلوم  ا

والعمران وغير ذلك. وقد راأى الم�ست�س������رق 

روزنتال اأن ابن خلدون كان اأول من ا�ستخدم 

علوم مجتمعة م�سخراً اإياها لدرا�سة التاريخ. 

أنه لي�س تتابعاً  نظر ابن خلدون اإلى التاريخ ا

حداث بقدر م������ا هو ربط منطقي  زمنياً لالأ

أ�س������بابها وعللها،  تعليلي بينها واحتكام اإلى ا

ودرا�سة ل�س������يروريتها و�سوالً  اإلى م�سائرها 

داخلياً  المنطقي������ة  وخواتيمه������ا  ونهاياته������ا 

وخارجي������اً. يقارب هذا النظ������ر اإلى الوقائع 

التاريخي������ة كن�س������و�س خا�س������عة للمعاين������ة 

والتف�س������ير والتعليل والتحلي������ل، فما الواقعة 

�س������وى ن�س قابل وماثل للقراءة والتاأويل من 

 .
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بعد ال�سرورة

  �س������بق ابن خلدون ع������دد ممن تكلم عن 

دخول الفكر العربي اإلى الكتابة في التاريخ 

عم������ال التاريخية المتعلقة  بداية من نقد االأ

بالتاري������خ العربي منذ الطبري، وانطلق هذا 

النقد م������ن مداخل عّدة عّب������رت عن ثقافة 

المجتمع������ات العربية ال�س������ائدة في مراحل 

يديولوجي. ومن  �سعود الفكر ال�سيا�سي واالأ

ثقافة كّت������اب التاريخ. كان الب������الذري مثاًل 

–وهو موؤرخ ات�س������ل بالعبا�س������يين- يف�س������ح 
لمختل������ف الرواي������ات  م�س������احات فيما كتب 

مح������اوالً اأن يك������ون مو�س������وعياً. بينما كان 

اآخرون غيره ال يت�سترون عن اإظهار ميولهم 

ال�سيا�س������ية والعقدية كاليعقوبي والمقد�سي 

وغيرهما.

  وفي الع�س������ر الحدي������ث ظهر موؤرخون 

وعلم������اء اجتم������اع ومفك������رون ع������رب منهم 

ق�سطنطين زريق وعبداهلل عبد الدايم وعبد 

العزيز الدوري وعلي الوردي وغيرهم.  لكن 

هذه الجهود ظلت جزراً متناثرة تن�س������اق في 

جلها نحو نظرة اأحادية للتاريخ ينطبق عليها 

قول بليخانوف:

 حيثما يكون على الموؤرخ و�سف ال�سراع 

بين قوى اجتماعية مت�سادة فاإنه �سيتعاطف 

آخ������ر، مما ي�س������وه درا�س������ة  أو ا م������ع ط������رف ا

العالقات االقت�سادية في المجتمع باعتماد 

أ�سا�سها هذه القوى  الواقعية التي نمت على ا

.
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المت�سارعة

   في العودة اإلى فهم العالقة بين العلم 

والفل�س������فة وفهم وحدة المعرفة الب�س������رية، 

وما ب������ات قاعدةَ وحدة المعرف������ة وتنوعها، 

وم�س������ارات التنوع والوحدة اللتين تتوا�سالن 
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على توؤكدها  مام واالأ في حركة لولبية اإلى االأ

على ما يرى بع�سهم النزعة اإلى مد الج�سور 

بي������ن العلوم المختلف������ة. ال يقوم اأي علم من 

دون الركي������زة الوجداني������ة الت������ي تمثل روح 

عج������اب وتعبر ع������ن االنفع������ال بالحقيقة  االإ

العلمي������ة، وتََعلُّم الحقيقة العلمية يحتاج اإلى 

تكامل التفكي������ر والوجدان، والو�س������ول اإلى 

نجاز المعرفي الهام الذي ت�سدقه  ك�سف االإ

فل�سفة الكوانتم القائمة على مقاربة توؤكدها 

الم�س������تويات العالي������ة الت������ي بلغته������ا نظرية 

المعرفة كونها المخط������ط الذي يهدف اإلى 

تف�س������ير الكيفية التي يمكن للوعي الب�سري 

اأن يعرف العالُم العالَم الذي يطيع القوانين 

   .
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الخا�سة به

 وحدة المعرفة الب�س������رية اأ�سبحت اليوم 

اأكثر و�سوحاً من اأي وقت م�سى، على الرغم 

مم������ا يبدو لن������ا دوماً اأن الك������ون لي�س غريباً 

عما نفكر وح�س������ب، واإنما ه������و غريب عما 

ن�س������تطيع اأن نفكر فيه. وعلينا اأن نتذكر اأن 

ما نالحظه لي�������س الطبيعة ذاتها، كما يقول 

فيرن������ر هايزنبرغ الحائز عل������ى جائزة نوبل 

وميدالي������ة ماك�س بالنك، واإنما ما ينك�س������ف 

�س������ئلة. واأن العلم  منها لطريق������ة طرحنا لالأ

الطبيعي ال يقت�س������ر على و�س������ف الطبيعة 

وتف�س������يرها، واإنما هو جزء من التفاعل بين 

أنف�سنا. الطبيعة وا

�سا�س������ية بن������اء على   ل������م تع������د العلوم االأ

ماُعرف������ت به م������ن المو�س������وعية والحيادية 

أنها  أو الجماع������ة، بل ا بعيدة عن ال�س������خ�س ا

أ�سد تفاعاًل، فيما يعرف بالعالقة بين  اليوم ا

الذات والمو�سوع.  

 بالن�سبة اإلى علم التاريخ، وهو واحد من 

ن�س������ان مازال اإلى يومنا هذا يطرح  علوم االإ

أ مع  م�ساألة وظيفته. وهو من حيث ظهوره بدا

ن�س������ان  خاللها  ظهور الكتابة التي انتقل االإ

من مجرد كائن له موا�س������فات وخ�س������ائ�س 

بيولوجي������ة تمي������زه ع������ن �س������ائر المخلوقات 

خرى اإلى كائن اجتماعي و�سيا�سي يتميز  االأ

بقدراته على تطوير خبراته وتزيين الما�سي. 

أو بع�سها  ن�سان ذكرياته ا بالكتابة ي�س������ون االإ

من ال�س������ياع، واإال فاإنه �س������يفقد الكثير من 

أ�سا�س������يات حركة التاريخ ويفتقر اإلى التعلم  ا

من اأخطاء الما�سي.  

 اإ�سافة اإلى اأن تخزين المعرفة والخبرة 

الجماعي������ة عبر الكتابة في العمل التاريخي   

يخف������ف من ع������بء االت������كال عل������ى الذاكرة 

الب�س������رية وي�س������ون الخبرات م������ن عمليات 

التحري������ف والوقوع في �س������الالت توؤدي اإلى 

التالعب بالذكريات. يقول الجاحظ: 

نة    لوال الِحَكم المحفوظة والكتب المدوَّ

أكثر العلم، لََغلََب �سلطان الن�سيان على  لَبَطَل ا

�سلطان الذاكرة، ولما كان مفزع اإلى مو�سع 

ا�ستذكار. 
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 لك������نَّ الكتاب������ة اإلى جان������ب اأهميتها وما 

أ�س������همت ب������ه من ثم������ار انتق������ال الذهن من  ا

ال�س������فاهي اإلى الكتابي بفع������ل التدوين وما 

أف�س������ح للكتابة  تبعه من اإذكاء الفكر النقدي ا

بالمقارن������ة والتحليل والمقاربة والت�س������نيف 

وما اإليها من عمليات ي�س������طلع بها الباحثون 

أف�س������ح المج������ال اإلى زيادة  والمهتم������ون، ما ا

بداعية وتن�سيط الفكر كيال يظل  القدرات االإ

الفكر يدور في دائرة مغلقة ما اأن ينطلق عبر 

الخط المنحني ليعود اإلى نقطة البداية.

 لكن الكتابة في وهج انت�ساراتها في كل 

ن�سان على تجاوز الثابت  ما يزيد من قدرة االإ

من مهاراته فاإنها دفعت بالجماعات الب�سرية 

فكار بعينه������ا ومنحتها من  نحو التح������زب الأ

القيمة ما تجاوز وظيفتها وم�سمونها، فهي 

قد دفعت بالفكر اإلى درجة من الدوغمائية 

فكار اإلى مقايي�س امتلكت  واأحالت بع�س االأ

أو قريبة منها. اأدى ما �سبق  معاني مقد�س������ة ا

بداعية مما  فعال االإ اإلى الحد من قدرات االأ

   .
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�سجع على التقليد واالتباع

ة منها ما   مر علم التاري������خ بمراحل عدَّ

أ�سار اإليه مكيافيللي ملخ�ساً قيامه بوظائف  ا

اجتماعية و�سيا�س������ية دل عليه������ا من خالل 

ا�س������تدالالته حول كيفية الحك������م وتبدالته، 

جابة على  ومنها ما �س������غل الفكر الغربي لالإ

ال�سوؤال الملح حول فائدة هذا العلم. 

   علم التاريخ اأخذ ي�س������تمد م�سروعيته 

في الع�سر الحديث من اعتماده على تحليل 

ث������ار والمحفوظات  عنا�س������ر مادية مثل االآ

الورقية وغيرها ا�س������تناداً اإل������ى ما قدمته 

خرى مثل عل������م الكيمياء وغيره  العل������وم االأ

م������ن العلوم. ومع ه������ذا م������ازال يُنظر اإلى 

م�س������داقية الن�س������و�س التاريخي������ة بعي������ن 

ال�سك، نظراً للو�س������عية الهزيلة، كما يقول 

ريموند اآرون: اإن علم التاريخ الذي ن�ساأ في 

أ�سمالي كو�سيلة لتبريره  حجر المجتمع الرا

وتاأنيب������ه، يتوزع بين نزعة و�س������عية هزيلة 

حداث، وو�س������عية  هي و�س������عية جامعي االأ

نا�سجة هي و�س������عية علماء االجتماع ذوي 

اال�ستقراءات الهادئة وبين اإرهابات متنوعة 

من فل�سفات التاريخ.  

 تقول الروائية التركية..: »التاريخ مهم، 

ب�س������رط اأال نك������ون عالقين به، ب������ل اأن نعي 

التاري������خ«. ولجيم�س جوي�س �س������احب رواية 

عولي�س قول م�سابه: 

»التاريخ كابو�س اأجهد كي اأفيق منه«. 

 ل������م يبلغ الح�������س التاريخ������ي في اأي 

ن،  مرحلة من مراحل التاريخ ما يبلغه االآ

خا�س������ة ف������ي الفترة التي نعي�س������ها حيث 

ال�سراعات التي يعجز الفكر عن تف�سير 

الكثير منها، وحيث ي�س������ير ال�س������وؤال عن 

الحفاظ على الوجود ذاته مو�س������ع اأخذ 
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ورد. فثمة م�س������تجدات لم تكن متوقعة، 

ب������ل ه������ي فاج������اأت الجمي������ع بمتغيراتها 

المت�سارعة ال في و�سع واحد فح�سب، بل 

اأو�ساع ب�س������رية تكاد ال تح�سى �سيا�سية، 

اجتماعية، حربية، اقت�سادية، اجتماعية 

وفكرية، كل ذلك وغيره ي�س������تثير الوعي 

المفاجاآت  ن�س������ان.  االإ التاريخ������ي عن������د 

التي  الح�س������ور واال�سطرابات  ال�سديدة 

تطبع الع�سر بطابعها وما اإليها من تبدالت 

ثارة الوعي  على �س������عد مختلفة مدعاة الإ

للتطور الزمني والتغير الحياتي، وللحث 

على ا�ستنباط معطيات الما�سي القريب 

همية هذه المعطيات  والبعيد، والتنبه الأ

أم �سلباً، ولقيام الدعوات الملحة  اإيجاباً ا

والمتناق�س������ة للحفاظ عليها والتم�س������ك 

أو اإلى التخلي عنه������ا والثورة عليها.  بها ا

فثمة معلومات ت�س������تجد بين حين واآخر، 

وظهور اأدوات فكرية جديدة لفهم اأف�سل 

للتاريخ. عملية التاريخ متجددة ولي�س������ت 

كتاب������ة التاري������خ -كما يقولون- تح�س������ل 

مرة واحدة، بل اإنها تح�س������ل مراٍت عّدة 

من الم������رات وتعاد با�س������تمرار والتاريخ 

ملك للب�س������ر كلهم، وهو في اأحد وظائفه  

ن�س������ان لمالحظة االرتباطات  ي�ستحث االإ

بين الما�س������ي والحا�س������ر. ي������رى بع�س 

قبال على الما�سي ي�سكل  الباحثين اإن االإ

عاماًل رئي�س������ياً وهاماً في انت�سار الوعي 

 .
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التاريخي في مختلف بلدان العالم

 للتاريخ امتياز ال ت�س������تطيع الفل�سفة اأن 

ترف�سه كونه امتياز لمد الذاكرة االجتماعية 

أبعد من كل ذكرى حقيقية، وهو  اإل������ى ما هو ا

كذلك ت�س������حيح للذاكرة ونقدها، بل وحتى 

تكذيب ذاكرة جماعي������ة معينة حين تنكم�س 

أبوابه������ا لتعي�س عذاباتها  عل������ى ذاتها وتغلق ا

واآالمه������ا الخا�س������ة بها حتى ت�س������بح عمياء 

أم������ام اآالم المجموعات الب�س������رية  خر�س������اء ا

خ������رى. ففي طريق النقد التاريخي تلتقي  االأ

الذاكرة ال�سعيدة اإن لم تكن في الوقت عينه 

 .
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ذاكرة من�سفة

 التاريخ مهم بالن�سبة للب�سر، لكن على 

�سرط اأال نقع في �سركه ونكون به عالقين، 

اإ�س������افة اإلى اأن الهو�س بالتاريخ �سي�سكل 

كابو�س������اً يق�س م�س������اجع المتهالكين في 

ر منه )مي�س������يل  اللح������اق به. وهذا ما حذَّ

�س������اتليه(، بقول������ه: من الممك������ن اأن تكون 

أو واحداً  ا �س������ططاً  العقلي������ة التاريخي������ة 

م������ن تلك الماآزق التي يجد الفكر نف�س������ه 

متورطاً فيها.

 ف������ي روايته������ا »الموؤرخ«، الت������ي اهتمت 

بالتاريخ ودوره في المجتمع وكيف يتمثل في 

اإليزابت  مريكية  الكتب، قالت الموؤرخ������ة االأ

كو�سوفا: 
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أنه لي�س كل   » تعلمت بو�س������في موؤرخاً ا

من يع������ود اإلى ال������وراء ف������ي التاريخ يمكن 

اأن يحييه، ولي�س������ت الع������ودة اإلى الوراء هي 

وحدها التي تعر�س������ت للخطر ففي بع�س 

حي������ان ي�س������يرنا التاري������خ ال محالة اإلى  االأ

مام بمخالبه ذات الظالل«.    االأ

 ت�س������عى فل�س������فة التاريخ اإلى ت�سويب 

عم������ل الموؤرخ انطالقاً من �س������وؤال الموؤرخ 

نف�س������ه ه������ل بحثه ع������ن الحقيق������ة هو ما 

يمي������ز عمله؟ غي������ر اأن التاريخ هو اأحداث 

متعددة تعرفها مجموعة من الب�سر. لهذا 

فاإن مدر�س������ة الحوليات الفرن�س������ية اأدارت 

ظهره������ا للح������دث وغيبته م������ن اعتبارها، 

لكن بول ريكور وهو فيل�سوف وموؤرخ يعود 

اإليه ويربط بينه وبين الحبكة الق�س�سية، 

)التاري������خ يقوم على عمل �س������امل ومكتمل 

ولو بع������د حين(، ويمر بمراحل ثالث تقوم 

عليه������ا عالقة ال�س������رد بالزم������ان، الزمان 

المعا�س مبا�سرة بالممار�سة وزمن الحبكة 

بداعي، وزمن تلقي  والعقدة والت�سوير االإ

العمل وعي�س������ه من قبل القارئ. واأهم من 

كل ذلك الطابع الدينامي لل�س������ياغة وهي 

 .
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اللحظة النقدية في عمل الموؤرخ

  يخ�س������ر التاريخ كثيراً من م�سداقيته 

حي������ث يجنح الموؤرخ اإلى لغ������ة التهويل في 

هوائه  حداث تبع������اً الأ و�س������ف الوقائع واالأ

وتحزباته، يزّين كتابت������ه باألفاظ وعبارات 

البيان والبديع في�س������يع الحدث والواقعة. 

وه������و م������ا ن�س������اهده ونلحظه ف������ي متابعة 

أيامن������ا وهو يكيل المديح هنا  عالم في ا االإ

والذم هناك تعلو نبرته حيناً وتكاد تمحى 

اأحيان������اً. لي�س اإخفاء بع�س المعلومات في 

هذا الن�س اأو ذاك حكراً على زمن معين، 

فهو موجود مذ وجدت الكتابة التاريخية. 

يقول اأحدهم، متفقاً مع ابن خلدون، لي�س 

التاريخ مجرد �س������رد وقائع بل و�سعها في 

اإطار معين وتحليلها في �س������وء منطق ما. 

التاريخ في اأرقى �س������وره  يظل وجهة نظر 

والحقيقة فيه ملك القارئ، ووجهة النظر 

ملك الموؤرخ.

 ما زال������ت في تاريخنا وتاريخ غيرنا من 

ال�سعوب وقائع يتخا�س������م حولها الموؤرخون 

عقوداً،  بل قروناً.

 تقوم فل�س������فة التاريخ بت�سويب الن�س 

أو كثيراً  التاريخي، لكنه������ا تقاربه قلي������اًل ا

لتن�سجم عنا�سره وي�سبح اأقرب اإلى العقل، 

ويبقى الهاج�س النقدي حا�س������راً في ذهن 

الموؤرخ الطامح اإلى المو�سوعية واالقتراب 

من ال�سدق. فهو ي�ستنطق الوثائق وي�ستمر 

�س������ئلة حولها وعنها ليك�س������ف  في طرح االأ

أو بعدها ع������ن حقيقة الوقائع  ع������ن قربها ا

حداث م�سككاً بها لالبتعاد عن التزييف  واالأ
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الذي قد يكون مت�سرباً اإليها، يفح�سها من 

حي������ث دقتها، ويبتعد الم������وؤرخ عن التاأويل 

أو تعيين م�س������توى ال�س������دق، فيعاينها من  ا

الداخل  ليقّيم تنظيمه������ا وتجزيئها وغير 

ذلك مميزاً فيها ما يمكن اأن يركن اإليه وما 

ال ي�ستحق النظر فيه وغير ذلك مما يهتم 

به المناطقة.

 يتجه الموؤرخ من فح�س الوثيقة وما اإلى 

ذلك م������ن المحفوظات وتقييمها اإلى مرحلة 

أو الواقعة اإلى  التف�س������ير واإع������ادة الح������دث ا

�سباب بغر�س الو�سول اإلى الفهم لتفادي  االأ

الوقوع في فخ الذاكرة. تخون الذاكرة الكاتب 

نها تفّوت الكثير من التفا�سيل وتخلط بين  الأ

حداث. فالحر�س هو اأحد اأهم ال�س������روط  االأ

المو�س������وعية في الكتابة التاريخية التي من 

دونه تقع في اإغراءات ال�سرد. 

 ال بد من مالحظة ما يقت�سيه الوعي 

التاريخي من النظ������ر للحادثة التاريخية 

أنها حالة اإن�سانية، فالنا�س ال تحكم  على ا

الطبيعة  قواني������ن  و�س������لوكاتهم  حياته������م 

وال يمك������ن التنبوؤ باأفعالهم و�س������لوكهم في 

الم�ستقبل اعتماداً على تلك القوانين، وال 

ن�س������ان قوانين جازمة  يوجد في علوم االإ

ت�سبه في �س������رامتها تلك القوانين. ذلك 

ن�سان يمتاز بفرادته. تتحكم  اأن �سلوك االإ

في������ه جوان������ب معرفية ومهارات ح�س������ية 

حركية وجوانب اأخرى تتعلق بالمنظومات 

القيمية وغيرها وهي تختلف من �سخ�س 

اإلى اآخر في كل جانب منها وتتخذ لنف�سها 

عند كل �س������خ�س نظاماً مختلفاً عما هو 

خرين.  عند االآ

أمي������ن معلوف-  ا التاري������خ –بح�س������ب   

حداث المفردة فهو  م�سنوع من عدد من االأ

ال يتقبل التعميمات ك�سراع الح�سارات اأو 

ت�س������ادمها. وماأزق التاريخ والموؤرخين اأن 

عالم اليوم يبتعد عن ال�ساحات الح�سرية 

اإذ ب������دت هن������ا وهن������اك ظواه������ر مزعجة 

ثنية  علوية لالنتم������اءات االإ تعط������ى فيها االأ

والطوائفية وكاأنها الحالة الطبيعية للجن�س 

الب�س������ري تعود بالب�س������رية بع������د تعريجات 

طويلة اإلى تلك الطوباويات المكبوتة التي 

لي�ست من زماننا.

 تكثر النظريات التي تحاول تف�سير وفهم 

التاريخ، علماً اأن كل نظرية هي بنت زمانها، 

لكنها اإذا طبقت على الما�سي بدت تقريبية، 

أ�سقطت على الحا�سر فهي ذات فائدة  واإذا ا

على فهمه، واإذا طبقت على الم�ستقبل باتت 

.
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مجازفة

 والتاريخ م�س������نوع من عدد ال يح�س������ى 

ح������داث المف������ردة، لكن������ه ال يتحمل  من االأ

آنفاً. وهذا ما جعل  التعميم������ات، كما ذكرنا ا
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من الحتمية اأمراً مرفو�س������اً، خا�س������ة وقد 

�سا�س������ية،  أ في العلوم االأ �س������قط هذا المبدا

ن�سانية  فكيف يمكن الركون اإليه في العلوم االإ

ومنها علم التاريخ؟ 

 يب������دو من الم�س������وغ عند ه������ذا الحد 

م������ن البحث القول: اإنَّ جن������وح الكّتاب من 

اخت�سا�س������ات مختلفة اإلى التاريخ �سيظل 

ن�س������ان  ظاه������رة لها فرادته������ا في حياة االإ

ال�س������اعي دوماً اإلى معرفة نف�س������ه. ويمنح 

البح������ث التاريخ������ي بع�س������اً م������ن الحاجة 

�سباع هذا الميل ذي العالقة بالذكريات  الإ

التي تمثل ب�س������رة جلدنا، كما كتب باتريك 

�س������تراد، وت�س������وغ �سخ�س������يتنا من دون اأن 

ن������دري. الذكري������ات الت������ي نتذكره������ا في 

منا�سبات معينة هي مفتاح الحل لكثير من 

الم�سكالت التي ت�سبح حياتنا. 

  لك������ن التاريخ وهو ال������ذي يحتاج اإلى 

دوات والمناهج المعمول  تطبيق بع�س االأ

به������ا في عل������وم اإن�س������انية اأخ������رى، يُظهر 

اأن االهتم������ام ب������ه يبدو وا�س������حاً في تلك 

الن�ساطات في مجاالت كتابته –كما يقول 

�ساتلييه-  في تلك المجتمعات التي تعاني 

م������ن م�س������اكل  تفهم هوياته������ا فتحاول اأن 

تعرف كيف تتلم�س لنف�سها م�ستقباًل، واأن 

تعطي لنف�س������ها ما�س������ياً تعلل فيه نف�سها. 

العودة اإلى ا�س������تذكار الما�سي اإ�سافة اإلى 

ما ذكر فيها تعبير عن نزوع المرء لتكوين 

فك������رة عن الزمن، الزمان هو بح�س������ب ما 

ن�سان ذو اتجاه نقطة ال�سفر فيه  يح�سه االإ

بداية الخلق ونقطة النهاية، كما يت�س������ور 

ج�ساد.  البع�س، تكون يوم تبعث االأ

 اإن مفهوم التاريخ هو بمعنى ما جزء 

من التاريخ ذاته، ولي�س������ت فل�سفة التاريخ 

اإال ج������زءاً من تاريخ الفل�س������فة، وكالهما 

التاري������خ والفل�س������فة بو�س������اطتهما يمكن 

تف�س������ير وح������دة المعرفة الب�س������رية التي 

حاطة بها من  تحاول فل�س������فة العل������وم االإ

خالل التنوع داخل الوحدة.   

 ل������م يكن الوعي التاريخي مجرد عامل 

م�ستجد في م�سار فل�س������فة العلوم، بل كان 

�س������رورة ال بد  اأن ت�س������تجيب لها لتوا�سل 

النم������اء والتقدم، فقد جعل الفل�س������فة، كما 

تقول يمن������ى طريف، تنظر اإل������ى العلم في 

�س������وء تط������وره التاريخ������ي، وبالتال������ي عبر 

تفاعله مع البنيات الح�سارية واالجتماعية 

والثقافية باأبعادها جميعها. لقد دفع الوعي 

التاريخي بفل�س������فة العلم اإل������ى فتح قوقعة 

ب�س������تمولوجية واإلى اأن تكف عن  اللوؤلوؤة االأ

ح�سر نف�سها بين اأ�س������دافها ال�سلدة التي 

   .
)14(

ت�سون كيانها الجوهر
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دب العربي. باحث في الأ ❁

ان التوحيديبي حيان التوحيديبي حّيان التوحيدي ن�سان يف فكر اأ الإ

ر ال�شعرانيشر ال�شعرانيشر ال�شعراني ظهير خ�

❁

المية خ�صباصالمية خ�صباصالمية خ�صباً،  ص�ص� فة الصفة الصفة الإ ص مازال مجال الفل�ص مازال مجال الفل�

ات خ�صيات خ�صّيات  خ�صيصخ�صيص صوعات وال�صوعات وال� وعات وال�صوعات وال�ص صومازالت كثير من المو�صومازالت كثير من المو�

دباء  وع الصوع الصوع الأ ص، ولعل مو�ص، ولعل مو� كل حقالصكل حقالصكل حقاًل بكراً ص�ص� �فيه ت�فيه تُ

������في عموم������اص������في عموم������اص������في عموم������اً من  صدب الفل�صدب الفل� ������فة والص������فة والص������فة والأ صالفال�صالفال�

ل������وعات التي ل������وعات التي ل تزال تحتاج لكثير من  ������وعات التي ص������وعات التي ص صالمو�صالمو�

لوء محاولوء محاولت »اإحياء  وء محاوصوء محاوص صة، وخا�صة في �صة، وخا�صة في � ة، وخا�صة في �صة، وخا�صة في �ص صالدرا�صالدرا�

�ص������الة في هذه  الت������راث«، والبح������ث عن الأ

������ة ص������ة ص������ة  ص في الدرا�ص في الدرا� الثقافة العميقة الهامة. رغبًة

اني من جهة، صاني من جهة، صاني من جهة،  صن�صن� إاري واإ إاري و اري وصاري وص صوالفهم لها كتراث ح�صوالفهم لها كتراث ح�

������تفادة من ص������تفادة من ص������تفادة من  ص لال�ص لال� ������ه محاولةص������ه محاولةص������ه محاولًة صوفي الوقت نف�صوفي الوقت نف�

هذا المنبع الفكري والروحي في بناء فكرنا 
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الجدي������د من جهة ثانية، واال�ض������طالع بدور 

ان ضان ضان  ضن�ضن� ������ب وتاريخناض������ب وتاريخناض������ب وتاريخناً في بناء ح�ضارة االإ ضيتنا�ضيتنا�

اركة وفاعلية حقيقية، تعطي ضاركة وفاعلية حقيقية، تعطي ضاركة وفاعلية حقيقية، تعطي  ضر. بم�ضر. بم� ر. بم�ضر. بم�ض ضالمعا�ضالمعا�

ارعية لوجودنا، وتنارعية لوجودنا، وتناأى بنا عن دور المتلقي  رعية لوجودنا، وتنضرعية لوجودنا، وتنض ض�ض�

فياضفياضفياً نفتقده بحق  ض فل�ض فل� رحاضرحاضرحاً ض �ض � ديدّيَد يضيض ضلبي، ولن�ضلبي، ولن� لبي، ولن�ضلبي، ولن�ض ضال�ضال�

ضان ن�ضان ن�ضاأل  أ ������رة، لذاحقض������رة، لذاحقض������رة، لذاحّق لنا ا ضفي حياتنا المعا�ضفي حياتنا المعا�

������ا�س مم������زوج بالغربة ض������ا�س مم������زوج بالغربة ض������ا�س مم������زوج بالغربة  ضح�ضح� ع������ن الهوية في اإ

ه رح يثبت البحث المنزه رح يثبت البحث المنّزه  رح يثبت البحث المنزضرح يثبت البحث المنزض ضوال�ض������ياع. هذا ال�ضوال�ض������ياع. هذا ال�

عن الهوى تهافت هذا االدعاء.

مل ضمل ضمل  ض لي�ض لي� ّذا ما امتّدذا ما امتّد ������في ض������في ض������في اإ ض والبحث الفل�ض والبحث الفل�

دب  فة واضفة واضفة واالأ ضالمفكرين الذين جمعوا بين الفل�ضالمفكرين الذين جمعوا بين الفل�

������ف عن مواقفه������م الفكرية عامة ض������ف عن مواقفه������م الفكرية عامة ض������ف عن مواقفه������م الفكرية عامة  ضبغية الك�ضبغية الك�

ًوف يجد ثراًءوف يجد ثراًء في هذا  وف يجد ثراءضوف يجد ثراءض ضة، �ضة، � ة، �ضة، �ض ضفية خا�ضفية خا� فية خا�ضفية خا�ض ضوالفل�ضوالفل�

في ضفي ضفي  ضلى كنوز الفكر الفل�ضلى كنوز الفكر الفل� ُالميدان، يُ�ض������اف الميدان، ي�ض������اف الميدان، يُ�ض������اف اإ

مر  العربي، وتزداد ه������ذه الفائدة اإذا كان االأ

فة، ضفة، ضفة،  ض بالفل�ض بالفل� راضراضراً ض مبا�ض مبا� متعلقاً بمفكريهم اهتماماً

هلها  ال������جل ال������جل الأ ������جل ض������جل ض ضويكت������ب في مو�ض������وعاتها، وي�ضويكت������ب في مو�ض������وعاتها، وي�

������ين لها، ويتناول ه������ذا كله بمفرده، ض������ين لها، ويتناول ه������ذا كله بمفرده، ض������ين لها، ويتناول ه������ذا كله بمفرده،  ضوالدار�ضوالدار�

ونزعت������ه النقدي������ة، وموقف������ه المو�ض������وعي 

������لبه ض������لبه ض������لبه  ضخرين، بغير تبعية ت�ضخرين، بغير تبعية ت� ������تفيد من اض������تفيد من اض������تفيد من االآ ضالم�ضالم�

فردية الموقف، اأو مو�ضوعية الحكم. 

ات ضات ضات  ض بدرا�ض بدرا� أبو حيان التوحيدي لم يحَظ وا

������ة ض������ة ض������ة  ضكاديمية وافية تغطي كل جوانبه  وخا�ضكاديمية وافية تغطي كل جوانبه  وخا� أ ا

������لة ض������لة ض������لة  ضن �ضن � ������في في فكره، مع ض������في في فكره، مع ض������في في فكره، مع اأ ضالجان������ب الفل�ضالجان������ب الفل�

لة عار�ضة، ضلة عار�ضة، ضلة عار�ضة،  ض������فة لم تكن �ض������فة لم تكن � ������فة لم تكن �ض������فة لم تكن �ض ضالتوحيدي بالفل�ضالتوحيدي بالفل�

أو تلميذ يتبع  ا ٍن������ه لم يكن مج������رد راوٍ ن������ه لم يكن مج������رد راوٍ  أ كما ا

أ�س������اتذته باإعج������اب دون �سخ�س������ية فكرية  ا

م�ستقلة. ف�سلة التوحيدي بالفكر والق�سايا 

أّن له  الفل�س������فية �سلة وثيقة واأ�سيلة، بمعنى ا

في هذا الميدان علم������اً واإحاطة واهتماماً، 

ومن ناحية اأخرى له روؤيته الخا�سة.

 ع�سر التوحيدي: 

عا�������س التوحي������دي ف������ي الق������رن الرابع 

الهج������ري، وهو ق������رن التناق�س������ات، ويطلق 

أ فيه  نه القرن الذي بدا هذا الو�سف عليه الأ

التدهور ال�سيا�س������ي للخالفة العبا�سية حيث 

انق�س������مت الدولة العبا�سية في اأواخر القرن 

الثالث الهجري اإلى دويالت �سغيرة، وكذلك 

ألوان ال�س������قوط االأخالقي كاأثر  �س������ادت فيه ا

آثار ف�ساد الحكم على المجتمع. من ا

 ولكنه في الوقت نف�سه كان قرن االزدهار 

الفك������ري والثقاف������ي، وبي������ن االثني������ن حاول 

الموؤرخون والباحثون تف�سيرها واأرجعوا ذلك 

أية ح������ال فاإن كتابات  �س������باب عّدة. وعلى ا الأ

متاع  التوحيدي هي �سدى لهذا الع�سر ف�»االإ

والموؤان�س������ة« ت�س������جيل لمجل�س ثقافي يعّبر 

ع������ن مجال�س الع�س������ر و»مثال������ب الوزيرين« 

ت�سجيل الأخالق بع�س وزراء الع�سر، واأموره 

ال�سيا�سية، وكذلك »المقاب�سات« الذي ي�سجل 

لنا فكرياً لنخبة من اأف�س������ل مفكري الع�سر 

وهكذا.....
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 ثقافة ع�سر التوحيدي: 

لئن كان القرن الرابع الهجري قد ماج 

ال�سيا�سي،  وال�س������قاق  االأخالقي،  بالف�ساد 

واال�س������طرابات المختلفة، فقد كان اأزهى 

الع�س������ور ثقافي������اً وعلمياً، ول������م يكن ذلك 

وليد الع�س������ر نف�سه وعوامله فقط، ولكنه 

كان وليد نه�س������ة بداأت قبله، اأتت ثمارها 

كاملة في هذا القرن، فحركات الترجمة، 

جنبية وثقافاتها اإلى  ودخول العنا�س������ر االأ

�س������المية، كل ذلك اأدى لقيام  المعارف االإ

أينع������ت ثمارها في  حركة فكرية خ�س������بة ا

دب ومنذ حوالى عام  هذا القرن، ففي االأ

)200ه�������(� اأخذت الق�س������يدة على �س������بيل 

 جدي������داً، وكذلك كان 
ً
المثال تنحو منحى

دباء  مر في النثر، وقد تجلى اهتمام االأ االأ

في و�س������ف مايحي������ط بهم في درا�س������تهم 

اأخالق العامة، وكذلك و�سف حياة المدن 

التي ا�س������تهر بها الجاحظ الذي بلغ درجة 

أبو حيان  . وقد و�سف ا
)1(

دب رفيعة في االأ

التوحي������دي الذي ربم������ا كان اأعظم كّتاب 

ط������الق كتاباً في  النث������ر العربي عل������ى االإ

تقريظ الجاحظ. 

ا�سمه وكنيته:

وقد اختلف في ن�سب هذا اللقب، فذهب 

أباه كان يبيع نوعاً من التمر  بع�سهم اإلى اأن ا

يُقال ل������ه التوحيد، وعليه ُحمل �س������رح قول 

المتنبي في اإحدى ق�سائده: 

ــــفــــَن مـــــن فــــمــــي ر�ــــســــفــــاٍت يــــتــــر�ــــسّ

هـــّن فــيــه اأحـــلـــى مـــن الــتــوحــيــد)2(

أياً كان ن�س������به ولقبه، فالموؤكد هو  ولكن ا

ت�س������خير التوحيدي كل علم لبلوغ التوحيد، 

واختلف الباحثون في �س������نة ميالده و�س������نة 

وفاته على ال�س������واء، فمنهم من لم ي�س������اأ اأن 

يتحدث ف������ي ذلك لما يثيره المو�س������وع من 

حي������رة، غي������ر اأن ال������راأي الع������ام لمولده هو 

عام )312ه�( ووفاته ع������ام )401ه�(، وهذا 

مارجحه بع�س الباحثين.

ا عن اأ�سله فقد اأكد معظم الباحثين  مَّ
أ  ا

ة  أنه ينحدر من اأ�سل عربي، وذلك لعدَّ على ا

أ�س������باب منها: عدم معرفته اللغة الفار�سية،  ا

أبيه وجده يدل على عروبته،  وا�سمه وا�س������م ا

واأن التوحيدي نف�س������ه كان متع�سباً للعرب، 

ول������م يكن ال�س������لطان في زمن������ه للعرب حتى 

يُقال اإنه ق�سد ال�سعي للمكان عند اأ�سحاب 

متاع والموؤان�س������ة« يدافع  ال�س������لطة، وفي »االإ

عن العرب وعن ثقافتهم. 

 ثقافة التوحيدي: 

تميزت ثقافة التوحيدي بالتنوع، والعمق، 

بداع، فاأما عن التنوع فنجده في المدى  واالإ

الوا�س������ع في مجاالت الفكر الت������ي يتناولها 
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أو النقل والمناق�سة، واإبداء الراأي  بال�سرد، ا

في هذه االتجاه������ات المختلفة، وقد عزز 

اإنتاجه، وكثرت معارفه، فكتب ر�س������الة في 

العلوم، ور�سالة في فن الكتابة تحّدث فيها 

أنواع الخطوط حديث العارف المتقن  عن ا

لعلمه، وتح������ّدث في النحو وكتب »ر�س������الة 

الحياة«، وكتاباً في ال�س������داقة وال�س������ديق، 

متاع والموؤان�سة« وكتاب  وذكر في كتابه »االإ

والذخائ������ر«  و»الب�س������ائر  »المقاب�س������ات« 

ألوان������اً �س������تى من المع������ارف والعل������وم. اأما  ا

فكار  التعّم������ق فنلمحه في عر�س������ه لهذه االأ

واالتجاهات المختلفة.

 والتوحي������دي اليّدعي م������ا لي�س عنده. 

ب������ل هو اأقرب اإلى التوا�س������ع من������ه اإلى اأي 

م������ر متعلقاً بالعلم  �س������يء اآخر، اإذا كان االأ

. وهو مع كثرة المو�س������وعات 
)3(

والعلم������اء

الت������ي يكتب فيها نجده ف������ي ُجلها متمكناً 

من مو�س������وعه، محيطاً بدقائق علمه. اأما 

أولها  اإبداعه، ف������كان في اأكثر من جانب، وا

هذه المو�سوعة التي تميز بها في خا�سية 

أو الموافقة بين ه������ذه المعارف  االتف������اق ا

أّدب الفل�سفة  دب، وا فنجده قد فل�س������ف االأ

حتى ياأتي و�س������ف ياقوت الحم������وي باأنه: 

 .»
)4(

دباء واأديب الفال�س������فة »فيل�س������وف االأ

�سادقاً كل ال�سدق، ونجده اأي�ساً في قدرته 

أ�سلوب  فكار الفل�سفية في ا على �سياغة االأ

������طاً الفل�س������فة، ومقرباً  اأدبي متميِّز. مب�سِّ

م�س������ائلها العامة. وق������د بلغ �س������اأواً بعيداً 

في المناجاة ال�س������وفية، نلم������ح ذلك في: 

لهية«، وبحق عّده اآدم متز  �س������ارات االإ »االإ

طالق،  اأعظم كّتاب النث������ر العربي على االإ

أي�س������اً: »اإنَّ التنوع ال�س������ديد في  وقد قيل ا

ثقافة اأبي حيان هو الذي اأعطاه الحق في 

اأن يُقرن نف�سه بالجاحظ، حتى غدا البع�س 

متجاوزاً ف������ي تقديره...فاإذا كان الجاحظ 

أ�س������تاذ علماء ال������كالم في الق������رن الثالث  ا

أ�س������تاذ الفال�سفة  الهجري، فاأبو حيان كان ا

دب في القرن الرابع الهجري.  في االأ

ن�سان في فل�سفة التوحيدي:  الإ

 من اأو�سح المالمح في فكر التوحيدي 

اإثارته للم�س������ائل الفل�س������فية، وذلك بطرح 

ال�سوؤال حتى في المو�سوعات الماألوفة في 

الحياة اليومية. وقد ُوف������ق الدكتور زكريا 

اإبراهيم عندما �سماه: »فيل�سوف الت�ساوؤل«. 

وق������د طرح الت�س������اوؤل في معظ������م كتاباته، 

أن������ه جاء مكثفاً ومبا�س������راً ف������ي كتابه  اإال ا

البديع »الهوامل وال�س������وامل«، وفيه يطرح 

التوحيدي ت�ساوؤالته في �ستى المو�سوعات 

الفكرية التي ت�س������غله، حتى اإن المت�س������فح 

لهذا الكتاب يكت�س������ف ب�س������هولة كيف اأخذ 

التاأمل الرجل حتى ا�ستغرق جهده وتفكيره 
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تماماً. فهو في حالة م�ستمرة من االندها�س 

أو التعجب الذي يُف�س������ي اإلى  وال�س������وؤال، ا

أو يف�س������ي  أو العلة. ا ال�س������وؤال عن الحكمة ا

أو  اإلى ت�س������ور اإمكانية اأخرى لوجود اآخر ا

حاالت اأخرى اأو مالحظة دقيقة للتناق�س 

ن�سان  أو اإمكانية االإ في ال�سلوك الب�س������ري، ا

أو ا�س������طرابه، واأخالقياته بكل  أو �س������عفه ا ا

أ�س������ئلة  ما تحوي من ثراء وقوة و�س������عف، وا

أو ال�س������لوك  ع������ن عالقة النف�������س بالبدن، ا

ب باالبن، والعالقة  االجتماعي وعالقة االأ

أة، و�سيكولوجية الحروب  بين الرجل والمرا

ن�سان والحيوان،  والدعاية، والعالقة بين االإ

.
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وال�سك واليقين......اإلخ

 فالتوحي������دي ي�س������األ وال�س������وؤال ولي������د 

الده�سة، والده�سة لي�ست بعداً عن الواقع 

نها تفاعل م������ع الواقع  ب������ل هي �س������ميمه الأ

الح������ي، اأو هكذا كانت ده�س������ة التوحيدي. 

فه������و ي�س������األ ع������ن الجزئيات لينتق������ل اإلى 

أو الكلي، وهو اأحياناً ي�ستغرق  المعنى العام ا

في تف�سيالت الحياة النف�سية واالأخالقية 

ن�س������ان. وفي طرحه لهذه  واالجتماعية لالإ

الم�س������كالت اليمك������ن اأن نغف������ل الجان������ب 

الفل�سفي الذي يكمن وراء �سوؤاله. فال�سوؤال 

عنده ف�س������اًل عن ُح�س������ن ال�س������ياغة التي 

تظهر الجانب الفل�س������في للمو�سوع، وتظهر 

أبعاده المختلفة، وتو�سح الروح  الم�سكل في ا

الفل�سفية حتى ن�ستطيع اأن نقول: اإنَّ ت�ساوؤل 

ن�سان  التوحيدي � وقد اأحاط بكل جوانب االإ

تقريباً � قد بدا وكاأنه م�س������روع لو�سع نظرة 

ن�س������ان من زواياه المختلفة من  أو روؤية لالإ ا

خالل نظرة فل�س������فية، والعجب فالده�سة 

منب������ع من منابع الفل�س������فة والفكر. ولذلك 

وجدنا الده�س������ة عن������د التوحيدي قد تاأتي 

من ق�س������ايا معروفة ومطروحة فل�سفياً في 

التراث الفل�س������في كم�سكلة ال�س������ر و�سوؤاله 

طفال، وقد ي�ساأل  عن ال�س������بب في اإيالم االأ

ن�سان العادي،  أو �س������لوك يومي لالإ عن فعل ا

ن�س������ان، وفي  فيالح������ظ التناق�س ف������ي االإ

�سلوك ال�سخ�س������ية الواحدة، ثم ي�ساأل عن 

قاع������دة تنطوي تحتها مث������ل هذه الظواهر 

النف�س������ية، ويالحظ االختالف في ال�سلوك 

بين ال�سخ�سيات المختلفة. 

 فم������ن النا�س م������ن يبذل ما في و�س������عه 

أفع������ال، ويكتم فعله،  ليط������وي ما ياأتي������ه من ا

ويك������ره اأن يّطلع اأحد على �س������يء من اأمره، 

ومنهم من يفعل عك�س ذلك، فيذيع مايفعله، 

ويدل النا�س على قليله وكثيره. 

 والتوحيدي ي�س������األ مثاًل: لماذا يكون 

أكثر ف�سولة،  أكثر نجابة وال�سمان ا النحاف ا

والق�س������ير اأخبث والطوي������ل اأهوج، فيثير 

أو ال�سفات  م�س������كلة العالقة بين الج�سد ا

خالقية، ولذلك  الج�سدية وال�س������فات االأ
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جاء الت�س������اوؤل من قب������ل التوحيدي للروح 

ن التجربة الفل�سفية  الفل�س������فية، وذلك الأ

البد له������ا اأن تتخذ بادئ ذي بدء �س������ورة 

ت�س������اوؤل ح������اد مل������وؤه الده�س������ة والتعجب 

واال�ستغراب.

ن�س������ان  أو االإ ن�س������ان ذلك المجهول، ا  االإ

أيهما  أو ا ذل������ك المعلوم. فاأيهما ال�س������حيح، ا

اأقرب اإلى الواقع؟. اإنه االثنان معاً، وكذلك 

ه������و فكر التوحيدي، ولكن ذلك في مرحلته 

نه في المرحلة  ول������ى والثانية، الأ الفكرية االأ

الثالثة اأي مرحلة الت�س������وف قد انتهى اإلى 

ن�س������ان  ت�س������ور خا�س، ور�س������م الطريق لالإ

لل�س������عود محاوالً اإنقاذه، وهو يحاول اإنقاذ 

ن�سان المعلوم  نف�سه اأي�ساً من ال�سقوط. واالإ

لنف�س������ه بالمالحظ������ة والدرا�س������ة، وك�س������ف 

أو ر�س������ده وهو المجهول مع  التناق�س فيه، ا

ذلك بكل خبايا النف�س الب�س������رية، اأحالمها 

وطموحها، وكل اأطوار حياته وم�ستقبله، وما 

ينتظره بعد الموت. 

 وهو المجهول اأي�ساً على الرغم من اآالف 

ال�سنين من الح�سارات، وماليين المجلدات، 

وعلى الرغم من كل هذه الخبرة، مازال في 

حي������رة، وم������ازال الحوار م�س������تمراً، وما زال 

النظر في الداخل باقياً مع كل �سراع جديد، 

وكل ح�سارة يُن�س������ئها، ويتفاعل معها، وينتج 

أو يفرزه فكرياً  و�سعورياً.   اإن�سانها، ا

 نعم ه������و المجهول على الرغم من كل 

نجاز الب�سري،  هذا التراث ال�سخم من االإ

وعل������ى الرغم م������ن كل ه������ذا التفاعل مع 

الطبيع������ة والوج������ود، على الرغ������م من كل 

محاوالته مع نف�سه فاعاًل ومنفعاًل، دار�ساً 

ومدرو�س������اً، ولذل������ك فال عج������ب اأن يقول 

التوحيدي مقرراً هذه الق�س������ية في تعبير 

أو�س������ع من هذا الف�ساء  قاطع و�سريح: »وا

أ�سكل  ن�س������ان قد ا ن�س������ان، فاإن االإ حديث االإ

)6(
ن�سان«. عليه االإ

ن�س������ان كذلك، واإذا   واإذا كان حدي������ث االإ

أبعاد تخفي  ن�س������انية ذات ا كانت النف�������س االإ

وتدق، فه������ل المعرفة بها ممكن������ة؟ يلّخ�س 

التوحيدي الراأي في هذا بقوله:

ن�ساني  »ومـــاز�ل كذلك �إال ل�سٍرّ للنف�ش �الإ

.»
)�(

غير �ساعر به

ن�س������ان بو�س������فه م�س������كاًل يجد عند   واالإ

ن�س������ان  مفكرن������ا اهتمام������اً كبي������راً، وفي االإ

العج������ب الكثي������ر الذي ي�س������تنفد كل عجب، 

ن�س������ان من  ولذلك يقول: »والعجب فلهذا االإ

هذه النف�س والعقل والطبيعة اأموٌر ت�س������تنفد 

العج������ب، وتُحير القلب، بل اأودع هذا الوعاء 

هذه الطرائف، وعر�سه لهذه الغايات، وزّين 

ظاهره، وح�ّس������ن باطنه، و�س������رفه بين اأمن 

وخوف، وعدل وحيف. وحجبه في اأكثر ذلك 

«. ولكن التوحيدي ير�س������م 
)8(

عن ِلَم وكي������ف
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الطري������ق اإلى المعرفة، وه������و طريق طويل، 

ن�س������ان مافي  وجهد �س������اق، ولك������ي يعرف االإ

أ�سرار يحتاج اإلى فح�س ودرا�سة،  نف�سه من ا

واأخ������الق. بل لن يعرف ذل������ك اإال: »اإذا طال 

فح�سه، وزال نق�سه، وا�ستّد في طلب العلم 

ت�سميره، وات�سل في اقتبا�س الحكمة رواحه 

أ�سرف عنده  وبكوره، وكانت الكلمة الح�سناء ا

م������ن الجارية العذراء، والمعنى المقّوم اأحب 

اإلي������ه من المال المكّوم، وعل������ى قدر عنايته 

يحظى ب�س������رف الدار�س������ين، ويتحلى بزينة 

.»
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المحلين

 ويطالعن������ا التوحيدي ب�س������وؤال حول 

ن�سانية، فيتكلم عن ال�سداقة  العالقات االإ

أنها قد تن�س������اأ، ويتم  بي������ن النا�س، وكيف ا

الت�س������افي بين �سخ�س������ين النجد بينهما 

ت�س������ابه في �سيء، الفي ال�س������كل وال في 

الخلَقة، والتجاور في البلد، بل قد ي�سل 

االختالف بينهم������ا اإلى حد بعيد. اأي قد 

ي�س������ل اإلى ح������د التناق�س في ال�س������كل، 

فهذا طويل، وذاك ق�س������ير، وهذا بخيل 

خر جواد اإلى حد يُلفت النظر ويثير  واالآ

أنواع العالقات  العج������ب، ونجد هذا في  ا

نثى  أوبين االأ نثى ا كله������ا اأي بين الذكر واالأ

أوبين الذكر والذكر، والغريب اأن  نثى ا واالأ

الت�س������افي قد ي�ستمر �س������هراً وقد يطول 

اإلى اآخر العمر. 

لفة بين  أ�سباب االأ  وي�ساأل التوحيدي عن ا

ن�سان لمكان معين  ألفة االإ النا�س، وعن �سبب ا

ن�س اإليها ثم يقول:  أو �سخ�س������ية، في�سعر باالأ ا

لف  »ولم اأعرف لال�س������تيحا�س معن������ى اإال االإ

الذي ُعجن������ت الطينة ب������ه، وُطويت الفطرة 

.»
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عليه  و�ُسبغت الروح به

 ويالحظ مفكرن������ا اأن العداوة بين ذوي 

القربى ت�س������تّد حتى ليذه������ب بها خير كثير، 

ويح�س������ل بها هالك، وتزول بها نعم، وتبعد 

به������ا نفو�س، واليفوت������ه اأن ي�س������األ اإذا كانت 

أم  بالتالي عالقة الجوار في �س������كل العداوة ا

�سباب؟ ال؟ اأي هل القرب والتجاور اأحد االأ

ن�سان   كما يالحظ التوحيدي �س������غف االإ

بمعرفة م������ا يُقال عنه حت������ى لَيحّن لمعرفة 

ماجرى من ذكره بعد قيامه من مجل�سه، بل 

يحّن اإل������ى اأن يعرف ما �س������يُقال في تاأبينه، 

أبع������اد العالقات  فيلم�������س بع������داً اآخَر م������ن ا

أي�ساً اأن من النا�س من  ن�س������انية، ويالحظ ا االإ

أ�س������ياء، وهو يفعل  يُح������ب اأن يّدعي لنف�س������ه ا

غيره������ا، اأو الي�س������تطيع اأن يمنع نف�س������ه من 

محبته������ا، اأو محبة ن�س������بتها اإلي������ه مع ما قد 

ي�سلكه من فعل مغاير. 

 وياُلحظ مفكرنا بُعداً اآخر في العالقات 

أثره  ن�سانية، وهو ال�س������دق في الدعوة، وا االإ

أو الموعظة نف�س������ها، فاإذا  على قبول الفكرة ا

كان الواعظ �سادقاً، وياأتي كالمه من القلب، 
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ا  مَّ
أ أنفذ في النا�س. ا أثره ا كان تاأثي������ره اأقوى وا

لو خالف كالمه معتق������ده وقلبه، فاإنه يفقد 

تاأثيره حتى ل������و كان الكالم راقياً، والواعظ 

حاذقاً، ومن هذه الملحوظة يطرح ت�س������اوؤالً 

مهماً يم�س مو�سوع المعرفة هو: »كيف يكون 

كذلك اإذا كانت الحكمة قائمة في نف�س������ها، 

م�س������تقلة في ال�سحة، ثم ي�ساأل: وكيف �سار 

فعله م�س������يداً لقوله، وخالفه موهناً لدالله، 

ألي�س������ت الحكمة قائمة في نف�س������ها م�ستقلة  ا

ب�سحتها؟ ولهذا قيل اإذا خرجت عن القلب 

وقعت في القلب، واإذا خرجت من الل�سان لم 

 .»
)11(

ذان تجاوز االآ

 وم������ن الم�س������ائل النف�س������ية التي يقف 

ن�س������ان من حب  عنده������ا ماياُلحظ في االإ

ن�س������ان  الرئا�س������ة، وكيف يظهر ذلك في االإ

حت������ى اإنه يركب ال�س������عب، ب������ل قد يفقد 

حياته اأحياناً م������ن اأجلها، ويترك الراحة، 

ر�س طلباً له������ا، فمن اأين ورث  ويطوي االأ

ه������ذا الخلق؟ ثم م������اذا تق�س������د الطبيعة 

أو اإلى اأي �سيء رمزت له؟ ونالحظ  بذلك، ا

اأن التوحيدي اأحياناً ي�س������ير اإلى الطبيعة 

في )الهوامل(، واأحياناً اأخرى اإلى المكّون 

�س������بحانه والحكمة الخافية، ومن التكوين 

أنه يحب اأن ي�سارك غيره  ن�سان ا النف�سي لالإ

ف������ي بلواه، ويجد في ذلك عزاًء و�س������لوى، 

������ته البلوى غلب������ه الحزن والهم،  فاإذا خ�سّ

ولكن اإذا �سارك غيره م�سابه، اأو عّم النا�س 

وجد في ذلك مايخفف عنه، ثم ينتقل من 

الحالة النف�س������ية اإل������ى الموقف االأخالقي 

الالزم، في�ساأل  عن هذا الموقف اأخالقياً، 

أو  ن�س������ان اأحياناً يحب ا أّن االإ وخ�سو�س������اً ا

يتمنى اأن يُ�سركه غيره في محنته  فال�سوؤال 

أو �سّر النف�س  عن البعد النف�س������ي هو علة ،ا

في ذلك؟ 

 ويالحظ التوحيدي في �سلوكيات النا�س 

ن�سان  مايدعو اإلى الده�سة، فاإذا كان �سلوك االإ

الذي يغ�س������ب من �سخ�س ب�س������بب ت�سّرف 

ما، �س������لوكاً مفهوماً، فكيف نفهم غ�سبه اإذا 

ماح������اول اأن يفتح قفاًل مث������اًل، فاإذا به يجن 

وينفعل وهذا فيما يالحظه التوحيدي �س������ر 

عار�س فا�س في النا�س. 

أي�س������اً يع�سق  ن�س������ان فيما يالحظ ا  واالإ

أل������م، ومما يثير  الحي������اة، مع مافيه������ا من ا

ن�س������ان بالحياة مع  الده�س������ة عنده تعلق االإ

مافيها من حزن وكدح ومع مايالقيه فيها 

أين  من م�س������ائب، وي�س������األ مفكرن������ا: من ا

ن�س������ان من العر�س؟ وي�ساأل عن  ا�ستفاد االإ

ن�س������ان الذي يُقدم على الموت اختياراً،  االإ

اأق�س������د ال������ذي ينتحر، كيف ي�س������هل عليه 

ذلك مع علمه اأن العدم الحياة معه، ولي�س 

في������ه وج������ود. واأن الذى مهما ا�س������تد فهو 

مقرون بالحياة العزيزة »هذا وقد َعلم اأن 
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أنه ال�سرف  أ�سرف من المعدوم، وا الموجود ا

.»
)12(

للمعدوم

أي�س������اً مو�س������وع ت�ساوؤل    والعلم والتعلم ا

عند التوحيدي، ولذلك هو ي�ساأل: 

ن�س������ان في العلم؟ ثم  »ما�س������بب رغبة االإ

مافائدة العلم؟ ثم ماغائلة الجهل؟

ماعائدة الجهل الذي قد �سمل الخلق؟ وما 

.»
)13(

�سر العلم الذي قد ُطبع عليه الخلق

دب، اأو محاولة  ثر النف�سي لالأ  وعن االأ

ن�سان عن طريق االنفعال، يذكر  ا�ستثارة االإ

أو مايُ�س������مى  جداد ومواقفهم، ا باء واالأ االآ

أو �س������يكولوجية  ن بالحال������ة المعنوية، ا االآ

عالم، يالحظ التوحيدي اأن  الدعاية واالإ

العرب والعجم قد ا�س������تخدمت ذلك في 

باء  الح������روب، اإذ اإن االعتزاز بمواقف االآ

اإليه������م، والتغني  جداد، واالنت�س������اب  واالأ

أي������ام التاري������خ المجي������دة  يوؤدي  بذك������ر ا

أو تفكير  قدام دون تريث ا ن�سان اإلى االإ باالإ

اأكثر مما ي�ستطيع في الحالة العادية، بل 

ربم������ا ليالقي حتف������ه دون تفكير، ويبقى 

ثر  ت�س������اوؤل مفكرنا وده�س������ته عن هذا االأ

ال������ذي يحدث������ه �س������ماع بيت من ال�س������عر 

مثاًل حتى ليق������دم المحارب على الموت 

غي������ر هّياب:»ماهذه الغرائ������ب المبثوثة، 

والعجائ������ب المدفونة في هذا الخلق عن 

.»
)14(

هذا الخلق؟

عمى    وفي م������كان اآخر يالح������ظ اأن االأ

يجد عو�س������اً عن فقدان الب�س������ر في �سيء 

اآخر، فمن العميان من هو ندّي الخلق، طيب 

ال�سوت، غزير العلم و�سريع الحفظ، طويل 

التمتع، قليل الهم، في�س������ير بذلك اإلى ماقد 

يتمت������ع به المكفوف من خف������ة روح ودعابة، 

وقريب من ذلك. 

أثر الحاكم واأخالقه وتاأثيرها   وع������ن ا

عل������ى مكانته وتقدي������ره لدى ال�س������عب، 

يالحظ اأن الحاك������م اإذا كان منهمكاً في 

لذاته وهواه  و�سهواته ا�ستخفت به الرعيَّة 

مهما كان بط�سه وجبروته، ولكنها تهابه 

وتحترمه لو عرفت منه العقل والف�س������ل 

 .
)15(

والجد

ة لم نتطرق لها في   وهناك مجاالت عدَّ

أة،  هذا المقال »كالغيرة بي������ن الرجل والمرا

ن�س������ان، والو�سع  وال�س������لوك ال�سخ�س������ي لالإ

االقت�سادي وتاأثيره على ال�سلوك االأخالقي، 

وال�س������عف والق������وة، والرب������ط بين ال�س������كل 

والجوهر، ومجال الخير وال�سر بين النا�س، 

أو القرين. أو ال�ساحب ا وجدوى ال�سديق ا

 مما �سبق عر�سه نجد اأن التوحيدي لم 

تكن عالقته بالفل�س������فة عالقة عار�سة، ولم 

أو ذاك بل بنى  يك������ن مجرد ناقل لهذا الراأي ا

أو بناًء متكاماًل في الفكر  لنف�س������ه �س������رحاً ا

الفل�سفي.
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أبو عثمان عمرو بن بحر، توفي 255ه�. 1� الجاحظ، ا

2� محمد كرد علي، اأمراء البيان،

متاع والموؤان�سة. 3� االإ

دباء.  4� ياقوت الحموي، معجم االأ

5� الهوامل وال�سوامل.

6� الهوامل وال�سوامل.

7� الم�سدر ال�سابق.

8� الم�سدر ال�سابق.

9� الم�سدر ال�سابق.

10� الم�سدر ال�سابق.

11� الم�سدر ال�سابق.

12� الم�سدر ال�سابق.

13� الم�سدر ال�سابق.

14� الم�سدر ال�سابق. 

15� الم�سدر ال�سابق. 

المراجـــع 
متاع والموؤان�سة، من�سورات وزارة الثقافة، ج ع �س، )1978م(. - كتاب االإ

- كتاب الهوامل وال�سوامل، طبعة قديمة غير معروفة الم�سدر.

ن�سان في فل�سفة التوحيدي، ح�سن الملطاوي، مكتبة مدبولي، م�سر.   - كتاب اهلل واالإ

الهوام�ش
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باحث وناقد في الفل�ضفة. ❁

فة املعا�صرةصفة املعا�صرةصفة املعا�صرة صىل الفل�صىل الفل� مدخل اإ

اأ�سعد طرابيه

❁

إ منه������م م������ن يق������ول اإنَّ الفل�س������فة هي  إ منه������م م������ن يق������ول 

مجموعة م������ن الت�أمالت المج������ردة التي 

� في الحي� في الحي�ة وينبغي درا�س������ة  �همية له�������همية له������� الاأ

�نه�نه� ه������ي التي تحدد  الالعل������وم التطبيقية الالعل������وم التطبيقية الأ

�ط�ط�ت  ��������������� ������س������س سط من ن�سط من ن� ��������������� ������س������س سطرائ������ق عمل كل ن�سطرائ������ق عمل كل ن�

���������������د  ������س������س سع واالقت�سع واالقت� ع واالقت��ع واالقت�� �ة مثل عل������م االجتم�ة مثل عل������م االجتم �الحي�������الحي�������

�وال�سي�وال�سي��س������ة. هذه العلوم التي رزحت تحت 

� منعه� منعه� �������ورا طواال، مم�������ورا طواال، مم� ������ورا طواال، ممس������ورا طواال، ممس سثقل الفل�سفة ع�سثقل الفل�سفة ع�

خرى،  �من اللح�من اللح�ق بركب العلوم الدقيقة االأ

�لى رف�ض الفل�سفة واالبتع�لى رف�ض الفل�سفة واالبتع�د  ادى ذلك كله ادى ذلك كله اإ أ وا

�ته�ته� العقيمة.  �ي�ي� يسيس سعن فر�سعن فر�
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إواإنَّ البح������ث العلم������ي لن يك������ون دقيقاً إو

اإال عندما يقط������ع كل ارتباط له  وم�س������تقاًل

راعاتها المدر�سية سراعاتها المدر�سية سراعاتها المدر�سية  سبالفل�سفة ومعتقداتها و�سبالفل�سفة ومعتقداتها و�

اإلى معطيات التجربة وتركيب  ������اً ������اويتوجه كلي������اويتوجه كليَّ َّويتوجه كليَّ

������تقة م������ن تل������ك س������تقة م������ن تل������ك س������تقة م������ن تل������ك  سالنم������اذج والقواني������ن الم�سالنم������اذج والقواني������ن الم�

المعطيات. 

ون كون ّكون  كسكس سخذوا ي�سخذوا ي� اإنَّ بع�ض كبار الفال�س������فة اأ

في جدوى الفل�سفة، واعترف تيودور اأدورنو 

أبداً م������ن الجواب  أن������ه بات غي������ر متيق������ن ا ا

بحت سبحت سبحت  س�س� وعن ال�س������وعن ال�س������وؤال: لماذا الفل�س������فة؟ اإذ اأ

االفل�سفة كمن يخاطب جمهوره وكاالفل�سفة كمن يخاطب جمهوره وكاأنه يحاول 

يئاسيئاسيئاً س������تروا �س������تروا � ������تروا �س������تروا �س سن يلف ويدور في كالمه حتى ي�سن يلف ويدور في كالمه حتى ي� أ ا

ال يريدونه. 

������ورة المزرية س������ورة المزرية س������ورة المزرية  س بال�س بال� ضقر كارل يا�س������بر�ضقر كارل يا�س������بر�ض واأ

������ر وهي س������ر وهي س������ر وهي  سللفل�س������فة عن������د مثقفي هذا الع�سللفل�س������فة عن������د مثقفي هذا الع�

ور سور سور  س من الع�س من الع� أو م�س������تحاثَه زائدة عن الحاجة ا

ع سع سع اآخر يقول اإن الذي  س������رمة وفي مو�س������رمة وفي مو� ������رمة وفي مو�س������رمة وفي مو�س سالمن�سالمن�

يفكر ال بد له اأن يتفل�سف.

أكثر ف�ساداً ا ضنه لي�ضنه لي�ض اخرى فاخرى فاإ ومن ناحية اأ

وتع�س������فاً م������ن اإن������كار اأهمية الفل�س������فة في 

حيح سحيح سحيح اأن الفيل�سوف ال يحتل مكانة  سالحياة، �سالحياة، �

اهورة في الحياة اليومية، وقدره اهورة في الحياة اليومية، وقدره اأال يفهمه  هورة في الحياة اليومية، وقدره سهورة في الحياة اليومية، وقدره س سم�سم�

الجمهور اإال بعد موته، ولكن هناك فال�سفة 

عرفوا المج������د في حياتهم مث������ل اأفالطون 

������هرتهم س������هرتهم س������هرتهم اأتت من  سوهيجل وبرغ�س������ون ولكن �سوهيجل وبرغ�س������ون ولكن �

ضر ولي�ضر ولي�ض عبر  ر ولي�سر ولي�س سموافقة فل�س������فتهم لروح الع�سموافقة فل�س������فتهم لروح الع�

تفهم �س������امل من جانب الع�سر لفل�سفاتهم. 

مر في الظاهر من عدم جدوى  فمهما بدا االأ

الفل�س������فة اإال اأن الفل�سفة بالجوهر هي التي 

ن�سانية، بل يكفي اأن نفكر في  تغير م�سار االإ

النتائج ال�س������خمة التي اأثمرها هيجل فقد 

فت������ح الطريق لتظهر ح������ركات مختلفة مثل 

الفا�سية والنازية وال�سيوعية تلك القوى التي 

غيرت وجه العالم في القرن الع�س������رين. اإنَّ 

نه يعي�س  الفيل�سوف الذي ت�سخر منه العامة الأ

أف������كاره والتي تب������دو بريئة وهي  ف������ي عالم ا

في الحقيقة قنبل������ة موقوتة وفكره ذو تاأثير 

ال يقل عن تاأثير الديناميت وي�س������ري رويداً 

ن�سانية. رويداً حتى يوجه م�سار حركة االإ

يرى كان������ط اأن العالم التجريبي هو نتاج 

تركي������ب قامت ب������ه الذات التران�س������ندنتالية 

ح�سا�س������ات  معتم������دة على ك������م هائل من االإ

ينق�سه التنظيم وهكذا فاإن قوانين المنطق 

والريا�سيات والعلوم الطبيعية تحكم العالم 

ن العقل  التجريبي واأحداثه ال ل�س������يء اإال الأ

يدخلها في ذلك العالم. وفي الوقت نف�س������ه 

فاإن العقل ال يخ�سع هو نف�سه لهذه القوانين، 

ن العقل ال ياأتي من العالم الح�س������ي بل هو  الأ

حرى م�سرع لها وهو منبع القوانين التي  باالأ

تحكم������ه وهك������ذا ينقذ كانط العق������ل والعلم 

ولكن ت�س������بح معرفة ال�س������يء في ذاته غير 

ن المعرفة تنح�سر في نطاق الحد�س  ممكنة الأ
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ح�سا�سات فاإن مقوالت  الح�سي ومن دون االإ

العقل فارغة وينتج عن هذا اإن الم�س������كالت 

ن�س������انية ال حل  الكبرى للوجود والحاالت االإ

لها، فعلى م�س������توى المعرفة ي�ستحيل اإقامة 

عل������م للميتافيزيقيا. �س������حيح اأن كانط قد 

له  ت�س������دى فيما بعد لم�س������كالت وج������ود االإ

وخلود النف�س والحرية وهي عنده م�سكالت 

الفل�س������فة الثالث الكب������رى ولكنه قدم حلوالً 

لهذه الم�سكالت باالعتماد على اأدوات غير 

رادة. عقلية فهي ت�سبح عنده م�سلمات لالإ

هكذا ينق�سم العالم عنده لعالمين: عالم 

الظواهر الذي يخ�س������ع كل������ه تماماً لقوانين 

الميكانيكا، وعالم الوجود في ذاته )النومن( 

ال������ذي ال ق������درة لنا عل������ى معرفت������ه معرفة 

عقلية.

�س������يطرت الكانطية على فل�سفات القرن 

التا�سع ع�سر كما اأن بع�س المفكرين خ�سعوا 

ل�س������لطانها ف������ي القرن الع�س������رين. لم يترك 

ا اأن  أم������ام المعرفة اإال طريقي������ن، اإمَّ كان������ط ا

ندرك العالم بمناهج العلم وفي هذه الحالة 

�سوف تنكم�س الفل�س������فة لت�سبح تركيبة من 

المناهج المتنوعة التي تو�سلت اإليها العلوم 

ا اأن تدر�������س الخطوات التي  المختلف������ة واإمَّ

به������ا يتكون الواقع ابتداًء م������ن مبادئ العقل 

المنظمة وفي هذه الحالة ت�س������بح الفل�سفة 

فكار واأ�سلها و�سيرورتها.  تحلياًل لتكوِّن االأ

اإنَّ اأعظ������م تياري������ن في القرن التا�س������ع 

مكانّيتين،  ع�سر ما هما اإال تطوير لهاتين االإ

فالمذه������ب الو�س������عي والمذه������ب الم������ادي 

يختزالن دور الفل�سفة اإلى مهمة تجميع نتائج 

العلوم، بينما يتجه المذهب المثالي لتكوين 

نظم فل�سفية يحاول فيها تف�سير العالم على 

أنه نتاج لحرك������ة الفكر ويمكن اأن نميز اأهم  ا

ول من القرن  النظم الفل�سفية في الن�سف االأ

الع�س������رين من خالل وجهتي نظر اإما ح�سب 

محتوى المذهب واإما من حيث المنهج .

مـــن حيـــث �لمحتـــوى يمكـــن تق�سيمهـــا 

ل�ست مجموعات:

1- مذهب������ان يمتدان ابتداًء من مذاهب 

القرن التا�سع ع�سر وهما المذهب الو�سعي 

الجدي������د والمذه������ب المثالي في �س������ورتيه 

الهيجلية والكانطية. 

2- مذهبان قطعا حبال االت�س������ال كلها 

مع القرن التا�س������ع ع�سر وهما فل�سفة الحياة 

وفل�سفة الماهيات. 

3- مجموعت������ان تعّبران عن م�س������كالت 

القرن الع�سرين في الح�سارة الغربية وهما 

الوجودي������ة ومجموعة ميتافيزيقا  مجموعة 

الوجود الجديدة. 

لق������د اأظهر الموؤتمر العا�س������ر للفل�س������فة 

)1948م( اأن المناهج يمكن اأن تَُرد بالجوهر 

اإلى منهجين:
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�لمنهـــج �لتحليلي �لريا�ســـي �لمنطقي 

�لفينومينولوجيـــة  و�لعمليـــات  جهـــة  مـــن 

من جه������ة اأخرى فالمنه������ج الفينومينولوجي 

ي�ستخدمه اأ�سحاب الفل�سفة الفينومينولوجية 

كما ي�س������تخدمه الفال�سفة الوجوديون وعدد 

من الفال�سفة الميتافيزيقيين. 

ا المنهج الريا�س������ي ي�س������تخدمه عدد  مَّ
أ ا

م������ن الميتافيزيقيين )وايتهد( والو�س������عيين 

وفال�سفة كانطيين جدد وبع�س البراغماتيين 

�س������ارة اأن المدار�س لي�ست  ولكن البد من االإ

مختلف������ة اإلى حد مطلق فنحن ن�س������تطيع اأن 

نرى تداخل فيما بينها مثاًل:

المدر�س������ة الو�س������عية الجدي������دة نتيجة 

للعالق������ة الوثيق������ة بي������ن حركة نق������د العلم 

والتجريبي������ة التقليدي������ة والواقعية الجديدة 

نكليزية وتظهر بها تاأثيرات هو�سرل موؤ�س�س  االإ

الفينومينولوجيا. المدر�سة الفينومينولوجية 

ذات اإ�س������عاع كبير على الفل�س������فة الوجودية 

وعل������ى جان������ب م������ن الميتافيزيق������ا، كذلك 

المثالية ال تخلو من االعتماد على مناف�سها 

اأي الو�سعية. والفل�سفة الوجودية  التقليدي 

تحت������وي عل������ى عنا�س������ر و�س������عية ومثالية 

وفينومينولوجي������ة وف������ي الوقت نف�س������ه فاإن 

جذورها تمتد اإلى مبادئ فل�س������فة الحياة مع 

ا�ستقبال بع�س اأفكار االتجاه الميتافيزيقي. 

�ساأقت�س������ر في ه������ذه المقالة عل������ى معالجة 

بع�س اأفكار المدر�س������ة الوجودية والمدر�سة 

الو�سعية فقط.

أكثر فل�س������فات القرن  تعتبر الوجودية من ا

الع�سرين �سهرة و�سعبية في اأرجاء عديدة من 

عالمنا المعا�سر. فقد اأ�سبحت هذه الفل�سفة 

وخا�سة بعد الحرب العالمية الثانية، مو�سة 

الفك������ر في كثير من بل������دان العالم. ولعل من 

�س������باب التي ترجع اإليها �سرعة انت�سار  بين االأ

هذه الفل�س������فة و�س������عبيتها بين المثقفين تلك 

������ر بها بع�������س كبار  الطريق������ة الت������ي كان يعبِّ

الفال�س������فة الوجوديين عن اأفكارهم بو�ساطة 

فكار  الروايات والم�سرحيات. فقد اكت�سبت االأ

ثوب������اً �س������يقاً ال يتواف������ر عادة ف������ي الكتابات 

الفل�س������فية الماألوف������ة بما تنط������وي عليه من 

منطق جاف �سارم يتعذر على الكثيرين فهمه 

في ي�س������ر و�سهولة. ت�س������م الفل�سفة الوجودية 

أدبي������ة كبي������رة، كارل  �سخ�س������يات فل�س������فية وا

يا�سبر�س )1883م-1969م( وجابريل مار�سيل 

)1889م-1973م( ومارتن هيدجر )1889م-

�سارتر)1905م-1980م(  بول  وجان  1976م( 

وجميع هوؤالء ي�ستلهمون كيركجور )1813م-

1855م( اأب الوجودية المعا�سرة كما يعد كل 

ألبيركامو ونيقوال  من موري�س ميرلوبونت������ي وا

أثرو ف������ي كتاباتهم في  برديائي������ف من الذين ا

ه������ذا االتج������اه الفل�س������في، ويعتب������ر كثير من 

أه������م كتابين في الوجودية هما  الباحثين اأن ا
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كتاب الوجود والزمان لهيدجر وكتاب الوجود 

والعدم ل�سارتر.

اإنَّ الوجودية ا�سم م�ستق من لفظ الوجود، 

لي�������س الوج������ود الع������ام الذي يتح������دث عنه 

ن�ساني  الفال�س������فة المثاليون، بل الوجود االإ

ن�ساني  الم�س������خ�س، الوجود الفعلي للفرد االإ

ن�سان، وعالقته بغيره  والم�سكالت الفعلية لالإ

من اأفراد المجتمع الذي يعي�س فيه، وحرية 

ن�س������ان وم�س������يره ومعانات������ه، والمواقف  االإ

ال�سخ�سية الذي يتعر�س لها وتجاربه الحيَّة 

التي يمر بها.

اأ�سول الفل�سفة الوجودية:

وروبي  �أواًل: كان������ت ظ������روف المجتمع االأ

في القرن الع�س������رين بيئ������ة مالئمة الزدهار 

ن اأوروبا عا�ست حربين  فكار الوجودية. الأ االأ

عالميتين مدمرتين، راح �س������حيتها ماليين 

الب�س������ر، مما اأدى اإلى التفت������ت االجتماعي، 

�سري، وال�س������يق النف�سي، الذي  والتفكك االأ

خلق جواً م�سحوناً بالتوتر والقلق، هذا الجو 

دفع بع�س المفكرين اإلى البحث عن م�سكلة 

ن�س������ان، ووجوده وحيات������ه وموته وعالقته  االإ

بغي������ره من النا�س وبحريته وم�س������وؤوليته اإلى 

اآخره من الم�سكالت.

ثانيًا: اإنَّ التقدم العلمي الهائل وما ترتب 

آثار اجتماعية كبيرة وخطيرة كان من  عليه من ا

فكار الوجودية  العوامل الهامة في ظهور االأ

وانت�س������ارها، اإذ الح������ظ الوجودي������ون وعلى 

أ�سهم الفيل�سوف الفرن�سي جابريل مار�سيل  را

ن  اإنَّ المجتمعات الحديثة قد اأ�س������بحت االآ

لي  تواجه خط������راً كبيراً يتمثل في الطابع االآ

الوا�سح لهذه المجتمعات، ذلك الطابع الذي 

ن�ساني  اأ�س������بح يمثل خطراً يهدد الوجود االإ

ن�سان اأ�سبح مجموعة  الفردي المتميز. فاالإ

من الوظائف يمكن اأن يقوم بها اأي فرد اآخر، 

في حي������ن اأن لكل ذات طابعها ال�سخ�س������ي 

الفريد الذي ال �س������بيل اإلى ا�س������تبداله بغيره 

.وبذلك راح الوجوديون ينددون بتلك النزعة 

الجماهيرية التي تهدف اإلى الق�س������اء على 

ال�سخ�سية ومحو الفردية.

ثالثـــًا: ج������اءت النزعة الرومان�س������ية رد 

فعل على العقل الذي تمثل في طغيان العلم 

عل������ى مرافق الحياة كلها ف������ي اأواخر القرن 

الثامن ع�س������ر كما اأن الوجودية هي رد فعل 

أولئك الفال�سفة  �سد ع�سر العقل فقد غال ا

في تقدير العقل واعتبروه وحده القادر على 

حل جميع الم�س������كالت، وهو �سرط المعرفة 

الكامل������ة. اإنَّ االعتقاد بعق������ل مطلق اعتقاد 

نَّ 
أ ن جميع خبراتنا تدل على ا غير عقل������ي الأ

هناك حدوداً لقوى العقل .

اكت�سف الفيزيائيون نوعاً من الواقع وراء 

الواقع الذي نعرف������ه، ومن نوع مختلف عنه 
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كم������ا حدث في نظرية الكم، فقد اكت�س������فوا 

على �سبيل المثال اأن الطاقة التي تنبعث من 

ذرة ما ال يمكن اأن تنبعث باأي كمية نريدها، 

اإذ اإن له������ا حد اأدنى من الك������م، واأي كم من 

الطاقة المنبعثة ينبغي اأن يكون م�س������اعف 

دنى م������ن الك������م، اإال اأن هذه  ه������ذا الحد االأ

النتيجة تتج������اوز نطاق العقل مما يدل على 

اأن للعقل ح������دوداً واإن معرفتنا بهذا الواقع 

على حد ق������ول هايزنبرغ معلق على عمق ال 

ي�سبر غوره .

اإنَّ نظرية التطور قائم������ة على الطفرة، 

اأي تغيرات عر�س������ية مفاجئ������ة في الكائنات 

الحي������ة تحدث بطريقة ال يمكن تف�س������يرها. 

واإن بع�س ال�س������فات التي تاأتي بها الطفرة 

فراد الذين  تكون نافعة في الحي������اة، واأن االأ

يحوزون تلك ال�س������فات يكون������ون اأقدر على 

البقاء ولكن ه������ذا االفترا�������س غير عقلي. 

كي������ف لقوى عمياء اأن تنت������ج الطفرات التي 

تجع������ل االنتخاب الطبيع������ي ممكناً واأن تنتج 

هذه الوفرة العجيبة من الكائنات الع�سوية 

الموجودة.

اإنَّ مج������رد الق������ول باأن الفو�س������ى وعدم 

النظ������ام يمك������ن اأن تتحول اإلى نظام ي�س������ع 

العملية برمتها خارج حدود العقل.

نَّ الذي يقف وراء 
أ لقد ك�سف لنا فرويد ا

وعين������ا الظاهر هو الالوع������ي .ونحن مازلنا 

موهومين باأن الوعي يقف وراء �سلوكنا، هذا 

يعني اإنَّ العقل لي�س بمطلق.

وهكذا لم ي�س������لم الوجودي������ون بما زعمه 

فال�سفة ع�سر العقل باأن العقل قوة مطلقة، 

ووقفوا مع القائلين باأن قوى العقل محدودة، 

وال يمكن اأن تقدم تف�سيراً لجميع اأمور الواقع 

ن�سانية.  مور االإ أ�سها االأ وعلى را

العلم������ي  البح������ث  اإنَّ تطبي������ق مناه������ج 

ن�س������ان واإخ�ساعه للتحليل  التجريبي على االإ

ن�سان اإلى مجرد  المنطقي الريا�سي يحيل االإ

�سياء الطبيعة،  �س������يء ال يختلف عن بقية االأ

ومن هنا ثار الفال�سفة الوجوديون على تلك 

االتجاه������ات العلمية التي حاولت اأن تطم�س 

ن�سان وخبراته الحية . اإن�سانية االإ

أ�س������ا�س المطلق في  ر�بعًا: و�س������ع نيوتن ا

أ�س������ا�س المطلق  العل������م وجاء هيغل لي�س������ع ا

ن�س������ان الحقيقي لي�س هو  في الفل�س������فة فاالإ

ن�س������ان الكلي  أو ذاك، بل هو االإ ه������ذا الفرد ا

فراد لي�س������وا �س������وى �س������ور متغيرة لتلك  فاالأ

الحقيقة الكلية، ومادام العالم متكثر متغير 

فهو لي�س عالماً حقيقياً، لقد راأت الوجودية 

ن�سان  اأن هذا التف�س������ير محٌو ل�سخ�س������ية االإ

الفرد وحقيقته الوجودية الفعلية.

خام�ســـًا: اإنَّ للوجودي������ة منابع فل�س������فية 

كثيرة ابتداًء من �سقراط واأفالطون واأر�سطو 

قديما واأوغ�س������طين في الع�س������ور الو�سطى 
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وبا�س������كال ف������ي القرن ال�س������ابع ع�س������ر، اأما 

�سالف المبا�سرون للوجودية هم: االأ

كيركجور: ثار على الفل�سفة العقلية   -1

حيث اأقام الذاتية مكان المو�سوعية، فنحن 

ن�ستطيع بقوة العاطفة وقوة ال�سهوة الو�سول 

اإلى حقيقة وجودنا. 

اإنَّ كيركج������ور يرف�س اأن يكون فقرة في 

ن�س������ق عام �س������امل، فيق������ول رداً على هيغل: 

ت�س������تطيع اأن تقول كل ما تريد ولكنني ل�ست 

ت�س������وراً، وال ت�س������تطيع اأي فكرة مجردة اأن 

 
ّ
تعبر ع������ن �سخ�س������يتي واأن تعرف ما�س������ي

خ�س م�س������تقبلي واأن  وحا�س������ري وعل������ى االأ

ت�ستنفذ اإمكانياتي... وال ي�ستطيع اأي قيا�س 

أو االختبارات التي  أنا اأو حياتي ا اأن يف�سرني ا

أو اأن تعلل مولدي ومماتي، ومن ثم  اأقوم بها، ا

اإن اأف�سل ما تفعله الفل�سفة اأن تدع ادعاءاتها 

المجنونة لتف�سير العالم تف�سيراً معقوالً واأن 

ن�سان فت�سف الوجود  تركز اهتمامها على االإ

ن�س������اني كما هو، هذا وحده هو المهم اأما  االإ

الباقي فعبث. 

هو�سرل: نادى بالمذهب الظاهري،   -2

وهو محاولة لدرا�سة الظاهرة كما نعاينها في 

تجاربنا الداخلية المبا�س������رة درا�سة و�سفية 

للو�س������ول اإلى ماهية الظاه������رة وبلوغ بع�س 

الحقائق الثابتة عن ال�سعور. ال يهتم هو�سرل 

بم�س������كلة الروح وال�سيء في ذاته. اإنها تعيق 

تقدمنا وعلى الفل�س������فة اأن تهتم بما يقع في 

ح�سنا الداخلي من تجارب مبا�سرة ن�ستطيع 

اأن نلم�سها ونخ�سعها للت�سريح. تدور فل�سفة 

هو�س������رل حول الذات المفكرة بنوع خا�س، 

فالفيل�س������وف ي�س������بر غور تفكيره لي�سل اإلى 

دراك والذاكرة  ماهيته وي�س������ل لتركي������ب االإ

والتذكر. هذه التركيبات ي�سميها بالماهيات، 

وهي لي�س������ت ماهيات في عالم منف�سل، بل 

�سياء  تنتج عن ا�س������طدام ال�سعور الذاتي باالأ

الخارجي������ة ونبلغه������ا ع������ن طري������ق المعاناة 

المبا�س������رة. فال�سعور دائماً �سعور ب�سيء ما، 

أنا اأفكر«،  وال مج������ال للقول مع دي������كارت »ا

أنا  �سح اأن اأكمل العبارة قائال ا فح�س������ب واالأ

اأفكر في �س������يء ما. فالفكر ال وجود له من 

دون مو�سوع، وهذا المو�سوع ال يختلف عن 

طبيعة الفكر ذاته. 

اإنَّ ماخ واأفناريو�س موؤ�س�س������ي الو�س������عية 

الجديدة ينطلقان من تفكيرهما الفل�س������في 

من كان������ط، واأهم م������ا تاأثر به م������اخ بكانط  

تميي������زه بي������ن الظاهرة وال�س������يء ف������ي ذاته 

باإلحاح������ه عل������ى اأن المعرف������ة ه������ي معرفة 

اإمكانية قيام  مرتبطة بالظواه������ر واإبع������اده 

�س������ياء في ذاتها واإن ال�س������يء في  معرفة باالأ

ذات������ه بطبيعته ال يعطى لحوا�س������نا وبالتالي 

ي�س������تحيل اأن نتاأثر به وندرك������ه. اأعجب ماخ 

ول من اأطروح������ة كانط المتعلقة  بال�س������ق االأ
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ح�س������ا�س  بنظرية المعرفة والتي تقول باأن االإ

أ بالتخلي عن كل  هو م�س������در المعرفة وب������دا

ما هو ميتافيزيقي في اأطروحة كانط، مثل 

ال�سيء في ذاته وت�سورات الفهم القبلية التي 

هي عند كانط �س������روط �سابقة على التجربة 

أراد تنقية التجربة من كل  وت�سمح بقيامها وا

ما هو غير تجريبي.

اإنَّ الماخية تري������د رد االعتبار اإلى العلم 

وتفني������د المزاعم الميتافيزيقي������ة التي تريد 

أ�سا�سه التجريبي المح�س وذلك  الت�سكيك في ا

من خالل اإن������كار كل ما هو خارج عن حدود 

أ�س������ا�س واقعي. وجد  التجربة والذي لي�س له ا

ماخ �سالته في هيوم وبيركلي، يقول بيركلي: 

�س������ياء من  اإنَّ عقلنا ال ي�س������تمد اأفكاره عن االأ

أ�س������ا�س قبلي  نف�س������ه وبالتال������ي ال يوجد اأي ا

للمعرفة، بخ������الف ديكارت وكان������ط اللذين 

فكار القبلية والفطرية واإن  يوؤكدان وجود االأ

ن�س������ان  العالم لي�س له وجود م�س������تقل عن االإ

بو�س������فه يدرك������ه اإدراكاً ذاتي������اً فالموج������ود 

هو الم������درك والعالم الخارج������ي هو مجرد 

�س������ورة ذهنية والمعرفة العلمية هي معرفة 

بالظواهر الح�س������ية، لذا ال فرق بين الواقع 

كما هو والواقع كما تنقله اإلينا حوا�سنا.

������ا هيوم فق������د اأمد ماخ بم������ا يحتاجه  مَّ
أ ا

لتنقي������ة التجرب������ة وتطهيرها م������ن المزاعم 

أنه  القبلي������ة العالق������ة بها، فهو يذه������ب اإلى ا

�س������ياء الخارجية نعجز  عندما ننظر اإلى االأ

أو رابطة �س������رورية  أية ق������وة ا عن اكت�س������اف ا

تربط ال�سلوك بالعلة وتجعل اأحدهما نتيجة 

خر غير اأن تكرار نوع معين من  �سرورية لالآ

التتالي������ات يدفع الذه������ن بالعادة عند ظهور 

مظهر حادث معين اإلى توقع تابعه المعتاد، 

فالرابطة ال�س������رورية فكرة �س������نعناها من 

تعودنا انتظار ظهور التابع المعتاد كلما ظهر 

ال�سيء. فالرابطة ال�سرورية اإذن هي خال�سة 

اإح�سا�س وتخيل ولي�ست مظهراً قبلياً تركيبياً، 

لقد تبلورت مع ماخ فل�سفة ظاهراتية، تعتبر 

العالم والمادة مظاهر والعلم ال يعطينا �سوى 

�سياء  المظاهر ونحن ال ن�ستطيع اأن نن�سب لالأ

أو اأن نن�س������ب  وج������وداً واقعياً خارج اأفكارنا ا

لها عالقات مو�س������وعية ترب������ط فيما بينها 

كال�س������ببية، ومو�س������وع العلم هو االرتباطات 

�سياء،  ح�سا�سات ال االرتباطات بين االأ بين االإ

�سياء هي عنا�سر العالم الحقيقي  فلي�ست االأ

مكنة  �س������وات وال�سغوط واالأ لوان واالأ بل االأ

)ما ن�سميه اإح�سا�سات( فالعالم اإذن من �سنع 

اإح�سا�س������اتنا، اإن هدف العلم اإذن هو و�سف 

العالقات الملحوظة بين الظواهر والتنبوؤ بها 

ي عن�سر ترن�سندنتالي  أثر فيه الأ و�س������فا ال ا

متعاٍل ث������م اإن المعرفة العلمية ال تتقدم من 

ألفاظ وت�س������ورات نربط فيما  دون حدود وا

بينه������ا ربطاً ي�س������اعدنا على االقت�س������اد في 
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الفكر وتوفير الوقت .اإذن فالمعرفة الماخية 

تقوم على مبداأين مترابطين:

مبـــد�أ �لتجريبيـــة: القائ������ل ب������اأن الحوا�س 

وحدها تمدنا بالمعطيات الحقيقية للمعرفة. 

مبد�أ بر�غماتي: يعتبر اأن مهمة العلم هي 

الح�سول على اأكبر قدر ممكن من المعرفة 

بقوانين الطبيعة بتكوين �س������ور ي�ستن�س������خها 

من الواقع ثم �س������ياغتها �س������ياغة ريا�س������ية 

جيال المقبلة  مختزلة توفر علين������ا وعلى االأ

عناء البحث في الطبيعة.

اإنَّ مفاهيم مث������ل العلة والمكان والزمان 

مجرد مفهومات م�ساعدة وغير مقبولة في 

التفكي������ر العلمي اإال بقدر ما ت�س������اعدنا في 

االقت�ساد في تفكيرنا وتوفير الجهد، فالعلة 

والزمان و�سيطان ن�س������تعملهما للداللة على 

االرتباطات القائمة بين الظواهر وال تملكان 

بذاتهما اأي وجود واقعي .

يوجد ق������رب بين ماخ وبوا نكري اأي بين 

الو�سعية والموا�س������عاتية، فهما يعتقدان اأن 

مهمة العلم هي الح�س������ول عل������ى اأكبر قدر 

ممكن من المعرفة بقوانين الطبيعة وتوفير 

واقت�س������اد تجاربنا وخبراتنا، واأن دور العلم 

أ�سا�سي و�سياغته  يتمثل في اقت�س������اد ما هو ا

في رمز، والمعرف������ة العلمية ال تمثل معرفة 

حقيقية بالواقع المو�سوعي بل هي نظريات 

اأي رموز واإ�سارات تفيدنا عملياً .

اإنَّ النزعة الو�س������عية الجديدة تتكون من 

اأع�س������اء غير موحدي وجه������ة النظر، فهي 

تت�س������من اتجاهات فل�س������فية متباينة، يمكن 

ح�سرها في ثالث اتجاهات رئي�سية:

1- النزع������ة الذري������ة المنطقي������ة عرفت 

انت�ساراً وا�سعاً في اإنكلترا تحت ا�سم جماعة 

كامبريدج يتزعمها را�سل.

2- النزعة الو�سعية الجديدة )الو�سعية 

المنطقي������ة( امتداد لحلق������ة فييّنا المنحدرة 

من نزع������ة م������اخ الفيزيائية وم������ن زعمائها 

�سليك وكارناب وراي�س������نباخ وهميل وكرفط 

أتباع في اأمريكا  وفتجن�س������تاين واأ�س������بح لها ا

مثل �س������ارل بير�س وتمذه������ب البراغماتيين 

اأمثال نيل�س������ون غودمان وكواين بالو�س������عية 

الجديدة. 

المعا�س������رة  المنطقي������ة  الفل�س������فة   -3

المنت�س������رة في بولونيا تحت ا�س������م مدر�س������ة 

التحليل البولوني بزعامة تار�سكي.

اإنَّ الم�س������ترك بين االتجاهات الو�سعية 

ن�س������داد اإلى الخبرة  رغم تباينه������ا هو1- االإ

الح�سية 2- كراهية التاأمل الفل�سفي.

اإنَّ التمييز بين �س������ربين من الق�س������ايا، 

ق�سايا يقت�سي التاأكد من �سحتها بالرجوع 

اإل������ى الواقع، واأخرى ال يقت�س������ي التاأكد من 

أكث������ر م������ن البحث عن االت�س������اق  �س������حتها ا

مو�س������وعاتها  بي������ن  الداخل������ي  المنطق������ي 
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�سا�سية التي  فكار االأ ومحمولها، يعتبر من االأ

تقوم عليها الو�سعية الجديدة. 

ا تكون تركيبية فهي اختيارية  فالق�سية اإمَّ

أو تحليلي������ة وبالتالي  واقعي������ة ثم احتمالي������ة ا

ه������ي تكرارية �س������ورية ثم يقيني������ة ومن هذا 

ال�سنف ق�سايا الريا�سة والمنطق التي تت�سم 

ألفاظه������ا ورموزها غير ذات  ن ا بال�س������ورية الأ

م�سمون ح�سي ف�سدقها �سروري ويقيني اإال 

أنه������ا ال تزيد من معارفنا ف������ي الواقع ويوؤكد  ا

الو�س������عيون الجدد على ا�ستحالة الجمع بين 

اليقين والتركيب اإذ يحتمل اأن يكذب الواقع 

الق�سايا التركيبية، وال تكون الق�سية �سرورية 

ال�س������دق اإال اإذا كانت فارغة من كل مدلول 

واقعي اأي تكراراً اأو تح�سيل حا�سل.

اإنَّ موا�س������عاتية التيار الو�سعي الجديد 

تظهر ب�سكل وا�سح مع كارناب عندما يقول 

اإن العال������م يفر�س على الطبيع������ة لغته هو، 

ة اعتبارات اأهمها:  مراعياً في اختياره ع������دَّ

النجوع والب�ساطة والمالئمة. 

يقول كارناب اإنَّ لغة الفيزياء ال�س������ورية 

�ستغدو قاعدة اختزال نرد اإليها ق�سايا العلوم 

خرى ون�سوغها فيها وهذا ما  االختبارية االأ

يمكننا من تكوين لغة �س������ورية لجميع العلوم 

االختباري������ة وبعد هذه المرحلة اأي اإقامة لغة 

منطقية فيزيائية لجميع العلوم تاأتي المرحلة 

الثانية وهي دمج هذه اللغة في اللغة الرمزية 

ال�سورية للعلوم الريا�سية والمنطقية، وهاتان 

اللغت������ان ال تمثالن �س������وى الجان������ب البنائي 

التراكب������ي من العلم وبوحدتهم������ا تتم وحدة 

العلم ال�سورية ال الواقعية. 

يق������ول فتجن�س������تاين لي�س������ت الفل�س������فة 

علماً من العلوم ومو�س������وعها هو التو�س������يح 

فكار فالفل�س������فة يجب اأن تعمل  المنطقي لالأ

فكار بدقة واإال ظلت  على تو�سيح وتحديد االأ

فكار معتمة ومبهمة. يبدو وا�س������حاً  تلك االأ

من كالم فتجن�ستاين: اإنَّ الفل�سفة ال يمكنها 

اأن ت�س������مو لمقام العلم وت�س������غل نف�س������ها بما 

ي�سغل به نف�س������ه من بحث القوانين الرابطة 

بين الظواه������ر. اإنَّ دورها فقط هو التحليل 

المنطقي لق�س������ايا العل������م ومعطياته وبهذا 

تغ������دو منطقاً للعلم هدفها هو التو�س������يح ال 

�سافة الجديدة.  االإ

اإنَّ العلم يقرر وتو�سح الفل�سفة ما يقرره. 

والخير اأن ياأتي التو�سيح على اأيدي العلماء 

أنف�سهم لكنهم اإن فعلوا فلن يكونوا علماء بل  ا

ي�سبحوا فال�سفة لعلومهم.

الق�س������ية  اإنَّ   )ayer( آي������ر  ا يق������ول 

الميتافيزيقية لي�ست ق�سية منطقية ريا�سية 

يمك������ن التاأك������د م������ن �س������حتها انطالقاً من 

معطيات االت�ساق المنطقي وال حتى بق�سية 

اختبارية ت�س������ير اإلى واقعة من الوقائع فهي 

ال تنتم������ي ال اإلى ه������ذا وال اإل������ى ذاك ولما 

كانت الق�سايا التحليلية والتركيبية ت�ستنفد 
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الق�س������ايا كاف������ة ذات المعنى فلن������ا المبرر 

للتاأكد باأن الق�سايا الميتافيزيقية خالية من 

ننا ال ن�ستطيع اأن  المعنى فهي ق�سية زائفة الأ

�سئلتها.  نقدم اأجوبة الأ

وخال�س������ة القول: اإنَّ معنى الق�سية في 

نظر الو�س������عية الجديدة هو نف�س������ه طريقة 

تحققها فاإذا لم نجد لتحقيقها �سبياًل بقيت 

�س������ا�س يجب  خالية من المعنى وعلى هذا االأ

ن التحليل المنطقي  اإلغاء الميتافيزيقي������ا الأ

يريد �س������بياًل ما لتحقيقها لكنه ال يعثر عليه 

لذا تبقى ق�ساياها: خالية من المعنى. 

يذهب كارل بوبر في كتابه منطق الك�سف 

أ  العلمي: اإلى �س������رورة اإعادة النظر في مبدا

التحقيق مثلما �ساغه الو�سعيون الجدد فاإذا 

أ التحقيق يعتبر معنى الق�س������ية هو  كان مبدا

كيفية تحقيقها واإذا لم نجد و�سيلة لتحقيقها 

كانت ق�سيته غير ذات معنى. 

أ�سا�سه تحذف الق�سايا الميتافيزيقية  على ا

كلها نظ������راً لعدم قابليتها للتحقق االختباري 

أ التحقيق يجعلنا نرف�س  وح�سب بوبر اإن مبدا

ن �سرط التحقيق  كثيراً من الق�سايا العلمية الأ

الكام������ل ال يتواف������ر فيها، فعندم������ا اأقول اإنَّ 

الحديد يتمدد بالحرارة فاإني ال اأجد و�سيلة 

تمكنني من التحقيق الكامل لهذه الق�س������ية 

وعلمي لها هو علم على درجة من االحتمال، 

نني اإذا علمت باأن الحديد تمدد فيما م�سى  الأ

ي مانع منطقي من اأن ال يتمدد  فال وجود الأ

م�ستقباًل وحتى ال نتعر�س ح�سب بوبر لهذه 

االأغالط الفادحة التي وقع بها الو�س������عيون 

عندما اأ�س������بحوا يرف�س������ون كل ق�سية على 

أ�سا�س عدم اإمكان تحقيقها، علينا اأن نختار  ا

معياراً اآخر هو قابلية التكذيب ولي�س قابلية 

التحقيق. 

يج������ب عل������ى كل منظومة تنتم������ي للعلم 

االختباري اأن تكون قابلة للدح�س من طرف 

التجرب������ة .ال يرب������ط بوبر المعن������ى بقابلية 

التحقيق مثلما يريد اأع�س������اء جماعة فيينا 

وال يرى اأن الق�س������ية تك������ون ذات معنى اإذا 

أو اإرجاعها اإذا كانت  اأمكن قابلّيتها بالوقائع ا

ب�س������ط والتي  كلية اإلى ق�س������اياها الذرية االأ

تاأخذ م�س������داقيتها م������ن الواقعة الخارجية، 

اإن الق�س������ايا تك������ون علمية فق������ط اإذا اأمكن 

تكذيبه������ا، اأن يقينها يكون على قدر قابلتيها 

للتكذي������ب له������ذا ينتق������د بوبر فتجن�س������تاين 

وجماع������ة فيينا الذين ربطوا المعنى بقابلية 

التحقي������ق مبين������اً اأن القواني������ن والنظريات 

العلمية نف�سها تماثل الق�سايا الميتافيزيقية 

نها ق�س������ايا  من حيث عدم قابليتها للتثّبت الأ

عامة ال ت�س������ير اإلى وقائع خارجية وخبرات 

مبا�سرة. فالق�سايا العلمية ال تخبرنا ب�سيء 

عن العالم الواقع������ي االختباري اإال بقدر ما 

ن تواجه بالتجربة وتخ�س������ع  تكون قابل������ة الأ

الختبارات ق������د توؤدي لدح�س������ها وتكذيبها 

.ركز اأ�سحاب مدر�سة كوبنهاجن )هايزنبرغ، 
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بور، ديتو�س( على اأن معنى ق�سية ما مرتبط 

بطرق تحقيقها ومالحظته������ا واإن الظواهر 

ال تملك اأي واقع فيزيائي مو�س������وعي قائم 

بذاته با�ستقالل عن طرق مالحظتها والقيا�س 

عليه������ا اأي اإنها ال توجد اإال بالن�س������بة لذات 

تختبرها وتجرب عليها ويترتب على ذلك اإن 

الق�س������ايا العلمية ت�سير لطرائقنا التجريبية 

�سياء ذاتها التي هي مو�سوع  وال ت�سير اإلى االأ

التجرب������ة وهذا بال�س������بط ما قال������ه ماخ لن 

يكون للظواهر وجود مو�سوعي م�ستقل عن 

من يدركها ولن تكون �س������وى مركبات ذهنية 

ح�سا�س������ات، واإن معرفة ال�س������يء في  بين االإ

ذاته م�س������تحيلة، واإن الوجود اإدراك مرتبط 

بطرائقنا ومناهجنا اأي مرتبط بالذات.

ما نخل�س اإليه: يوجد عنا�س������ر م�ستركة 

�سكالية الو�سعية هي: تجمع االإ

1- التج������ارب والخبرات هي الم�س������در 

الوحيد لمعارفنا عن الواقع.

2- نفي ال�س������رورة واليقين عن الق�سايا 

االختبارية والتجريبية ال�ستحالة الجمع بين 

ال�سرورة والتركيب. 

3- ال�سرورة واليقين ال يجتمعان اإال في 

الق�سايا التحليلية التكرارية، وبالتالي يوجد 

نوعان من الق�سايا هما ق�سايا ت�سور الواقع 

�س������دقها احتمالي مرهونة بالواقع وتبدالته 

وق�س������ايا ال ت�س������ور الواقع تكرارية �سدقها 

�سروري يقيني وق�س������ر المعرفة فقط على 

هذين النوعين من الق�سايا. 

4- رف�س الق�س������ايا الميتافيزيقية التي 

اليتوافر فيها �س������روط قابلي������ة التحقيق لذا 

فهي ق�سايا خالية من المعنى. 

5- ح�سر الفل�سفة في التحليل المنطقي 

العلم-  ق�س������ايا  والعب������ارات-اأي  للق�س������ايا 

فالهدف من الفل�س������فة لم يع������د البحث في 

الم�س������اكل التقليدية بل اأ�سبح مح�سوراً في 

تحليل لغة العلوم. 

العال������م هو الذي يتخذ قرار الحكم على 

فر�س������ية ما باأن لها م������ن اليقين ما هو كاف 

رغ������م اإمكان تكذيب الوقائع في الم�س������تقبل 

لذل������ك الفر�س، فالتحقيق الكامل التام غير 

ممكن، ون�سدانا للتي�سير العلمي يتخذ العالم 

قرار االعتقاد في احتمال يقين الفر�س.

- اأريك فروم: الهروب من الحرية، ترجمة: محمود منقذ الها�سمي، دم�سق، الهيئة العامة ال�سورية للكتاب )2009م(.

- اإ. م. بو�سن�سكي، الفل�سفة المعا�سرة في اأوروبا، ترجمة: د. عزت قرني، مجلة عالم المعرفة، العدد )165(.

داب: جامعة القاهرة، دار الثقافة للن�س������ر  - محمد مهران ر�س������وان، مدخل اإلى الفل�س������فة المعا�س������رة، كلية االآ

والتوزيع، )1984م(.

- �سالم يافوت، الفل�سفة والعلم في الع�سر الكال�سيكي، المركز الثقافي العربي، ط1، )1989م.(.

- فوؤاد كامل عبد العزيز، فال�سفة وجوديو، م�سر، الدار القومية للطباعة والن�سر.

المراجع
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Achille Weinberg اآ�ضيل فاينبرغ

د.ماري �ضهر�ضتان، مترجمة وباحثة �ضورية.

❁

من هم الرنج�سيون)1(؟

�آ�شيل فاينبرغ

تانشتانشتان شترجمة: د. ماري �شهر�شترجمة: د. ماري �شهر�

❁

�ن�ن�نيون، المعتزون ب�أنف�سهم،   ي�سمونهم الأ

الم�س������تبدون،  العظمة،  بجنون  ���������������بون  ������س������س سالم�سالم�

خري������ن  �م ب�م ب�لآ �هتم�������هتم������� ������رون، قليل������و االمحتق������رون، قليل������و االمحتِق������رون، قليل������و ال

�وبمعرفته������م، وغي������ر ق�وبمعرفته������م، وغي������ر ق�دري������ن عل������ى محبة 

َّنف�سهم... كيف تمَّنف�سهم... كيف تمَّ
أ لخرين ولخرين ول يحبون �سوى ا الآ

ية النرج�سية« التي سية النرج�سية« التي سية النرج�سية« التي  سخ�سخ� خ�سخ�س سج فكرة »ال�سج فكرة »ال� �ا�س������تنت�ا�س������تنت�

من سمن سمن  س �س � � لدرجة دخلت فيه� لدرجة دخلت فيه� عبية جداسعبية جداسعبية جداً سغدت �سغدت �

اللغة المحكية؟

خي�ص سخي�ص سخي�ص  س ت�س ت� َّ �س������نة، قد تمَّ �س������نة، قد تمَّ ��س��������س�������م، عمره 43

������ه من قبل طبيب������ه المحلل النف�س������ي س������ه من قبل طبيب������ه المحلل النف�س������ي س������ه من قبل طبيب������ه المحلل النف�س������ي  سمر�سمر�

������ية س������ية س������ية  سخ�سخ� خ�سخ�س س������طراب ال�س������طراب ال� ������طراب ال�س������طراب ال�س سني من »ا�سني من »ا� �ه يع�ه يع� ه يعنه يعنَّ أ على ا

❁ ❁

❁ ❁
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مر الذي  ت�شار. الشت�شار. الشت�شار. الأ ش������ام هو م�ش������ام هو م� ������ام هو م�ش������ام هو م�ش شية«. �شية«. � ية«. �شية«. �ش شالنرج�شالنرج�

������طرابات ش������طرابات ش������طرابات  ش������ي هو ا�ش������ي هو ا� ������ي هو ا�ش������ي هو ا�ش شلى الطبيب النف�شلى الطبيب النف� اقاده اقاده اإ

بمزاجه وميول اإل������ى الكتئاب. لكن من اأول 

������ام يتذمر من محيطه. فهو ش������ام يتذمر من محيطه. فهو ش������ام يتذمر من محيطه. فهو  شخذ �شخذ � ������ة ش������ة ش������ة اأ شجل�شجل�

������ئم من ش������ئم من ش������ئم من  ش وقد �ش وقد � ه متفوق جدانه متفوق جدانَّه متفوق جداً فكرياً ي�ش������عر اأ

لغباء النا�س الذين يحيطون به ولغباء النا�س الذين يحيطون به ول يفهمونه. 

رعة شرعة شرعة  شر ب�شر ب� ر ب�ي يفكر ب�ي يفكِّ اوب«، اوب«، اأ وب«، شوب«، ش ش»حا�ش»حا� »حا��»حا�� �ه ب�ه ب ه بشه بش شه نف�شه نف� ّفهو ي�شّبه نف�فهو ي�شبه نف�فهو ي�شّب

نه  له معزوله معزولً، لأ ه معزوشه معزوش شوب�ش������كل جيد لكنه يجد نف�شوب�ش������كل جيد لكنه يجد نف�

بح شبح شبح  ش�ش� اخرين باخرين باأ�ش������واط كبيرة. وقد اأ ������بق الش������بق الش������بق الآ ش�ش�

ت�ش������ارته وي�شعر شت�ش������ارته وي�شعر شت�ش������ارته وي�شعر  ش في ا�ش في ا� زبائنه يترددون كثيراً

ا هو ما هو ّما هو  أ خرون منه في غيابه. شخرون منه في غيابه. شخرون منه في غيابه. ا ش زمالءه ي�ش زمالءه ي� نَّ
اباباأ

فلي�س لديه اأدنى �ش������ك حول قدراته ويعتقد 

.
)2(
نَّ انعزاله المتزايد هو نتيجة تفوقه

أ ا

ية، شية، شية،  شية النرج�شية النرج� ية النرج�شية النرج�ش شولى في ال�شخ�شولى في ال�شخ� مة الشمة الشمة الأ شال�شال�

ي، شي، شي،  شدبيات التحليل النف�شدبيات التحليل النف� أ فها في شفها في شفها في ا شكما تم و�شكما تم و�

ه تقييماشه تقييماشه تقييماً عالياً شم نف�شم نف� م نف�������ي يقيم نف�������ي يقّي ������ي يقيش������ي يقيش ش النرج�ش النرج� نَّ
أ هي ا

ف عرف عَرف  عرن يعرن يُ
������تحواذي لش������تحواذي لش������تحواذي لأ ش ا�ش ا� س م������ع تعط�������س م������ع تعط�������س ج������داً

إع اإعجاب الجميع.  اع اإع  ع شع ش شن يكون مو�شن يكون مو� أ عترف به وويعترف به وويُعترف به وا

ي حالة هياج وجنون شي حالة هياج وجنون شي حالة هياج وجنون  ش النرج�ش النرج� سيبدي ال�شخ�سيبدي ال�شخ�س

������ف ش������ف ش������ف اإله،  شه ن�شه ن� ه ن�نه ن�نَّ أ ������ه على ش������ه على ش������ه على ا شالعظمة ويرى نف�شالعظمة ويرى نف�

ل عن العالم العادي.شل عن العالم العادي.شل عن العالم العادي. شمنف�شمنف�

������توى، يعتقد ش������توى، يعتقد ش������توى، يعتقد  شهدافه عالية الم�شهدافه عالية الم� اأ نَّ
أ وبما ا

خرين  ولوية قب������ل الآ نَّ ل������ه الأ
ا������ي با������ي باأ ������ي بش������ي بش شالنرج�شالنرج�

كلهم. كل �ش������يء يحق له وم������ن الطبيعي اأن 

له له ل ه نه نَّ أ أُُ�ش������بعت كله������ا. وبما ا ُ تكون رغباته قد ا

������اع ش������اع ش������اع  شخ�شخ� إلى اإ إلى  إخر فهو يميل اإ إخر فهو يميل 
يتق������ن معرفة الآ

رادته. وفي الخال�سة، النرج�سي هو  خر الإ االآ

غالباً محتِقر، ومتعجرف ومتكبِّر. 

يمكننا اأن نتعرف في هذا الو�سف على 

ت�سرفات حا�سرة عند الكثير من النا�س. متى 

ت�سبح النرج�سية حالة مَر�سّية؟ لقد ظهرت 

هذه الم�ساألة وهذا الت�ساوؤل في الوقت نف�سه 

الذي ظهرت فيه الفكرة ذاتها. 

كيف اأ�سحى النرج�ض ا�سطرابًا ذهنيًا

�س������طورة اليوناني������ة، نرج�س هو  ف������ي االأ

ال�س������خ�س ال������ذي يقع ف������ي غرام �س������ورته 

المنعك�س������ة في الم������اء. وبالتعميم، ن�س������مي 

�س������خا�س الذي������ن يحبون  »النرج�س������يون« االأ

أنف�س������هم ويُعَجبون بها ب�سكل يتجاوز الحالة  ا

االعتيادية.

حيان اإلى »�س������يغموند  يع������زى في اأغلب االأ

فرويد« اإدخال مفهوم »النرج�سية« في التحليل 

أّنه في الواقع لقد ا�ستُخِدم هذا  النف�سي. غير ا

التعبير قبل ذلك من قبل االخت�سا�سي في علم 

« )1857– 1911م(، ثم 
)3(

ألفريد بينه النف�س »ا

« )1859– 1939م( 
)4(

ألي�س م������ن قبل »هافلوك ا

أ�سكال  وذلك عام )1898م(، لو�س������ف �سكل من ا

أو  ز على الذات نف�سها ا التوّله الجن�س������ي المركَّ

على جزء من الج�سد كالقدم مثاًل.

أنَّه مع التحليل النف�سي  لكن من الموؤكد با

أولياً في  اأ�س������بح التعبير »نرج�سية« �س������نفاً ا
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التحليل النف�سي. في البدء ا�ستخدم »فرويد« 

النرج�سية �س������من اإطار نظريته في المثلية 

أبح������اث حول النظرية  الجن�س������ية. في ثالثة ا

الجن�س������ية )1910م(، اعتب������ر فرويد المثلي 

نَّ من يحب اأحداً 
أنَّه نرج�سي الأ جن�سياً على ا

من جن�س������ه هذا يعني اأحداً ي�س������بهه؛ وهذا 

آة.  أ�س������لوب لحب الذات كما النظر في المرا ا

أنَّه في ن�سٍ اآخر وفي الفترة نف�س������ها،  غي������ر ا

م »فرويد« النرج�سية كمفهوم لحب الذات،  قدَّ

وكمرحلة طبيعية جن�س������ية لتطّور الجن�س������ية 

أ الطفل باتخاذ ذاته وج�سده  الطفولية: »يبدا

مو�س������وعاً للحب«. التطور الطبيعي للطفل 

ينبغ������ي اأن يوؤدي اإلى االنف�س������ال عن الذات 

واالتجاه نحو موا�سيع حب خارجية. ت�سبح 

النرج�س������ية »انحرافاً« اإذا احتفظ ال�سخ�س 

بحبه الموّجه ح�سرياً لنف�سه بعد اأن ي�سبح 

في �سن البلوغ. في ن�سٍ من عام )1914م(، 

اأعاد »فرويد« �س������ياغة تحليله نهائياً وذلك 

م النرج�س������ية«: لقد مّيز حينها بين  كي »يقدِّ

ولية«، التي تظهر في مرحلة  »النرج�س������ية االأ

الطفول������ة وبين »النرج�س������ية الثانوية«، التي 

تظهر في طور البلوغ وتكون مَر�سية.

مفهوم النرج�س������ية من������ذ البداية اإذن له 

. تخلّى »فرويد« رويداً رويداً 
)5(

و�سع ملتب�س

عن مفهومه الذي اأ�سبح معقداً ب�سكل متزايد 

مر بالتخل�س نهائياً من  اإل������ى اأن انتهى به االأ

المفه������وم الموجود في موؤلف������ه »موجز في 

التحليل النف�سي )1938م(«.

مريكي نا الأ الأ

عل������ى الرغم من ذل������ك عرفت نظرية 

خ�س في  النرج�سية �س������هرة كبيرة على االأ

مريكي بين  ميدان التحلي������ل النف�س������ي االأ

أع������وام )1960 – 1970م(. لك������ن وم������ن  ا

دون اأدنى �س������ك لم يكن هذا التقدم وليد 

ال�س������دفة. لقد كانت هذه النظرية تعك�س 

مريكي المتجه  ر�س������وخ التحليل النف�سي االأ

نا« وال�������» self « اأكثر من  نحو درا�س������ة »االأ

. وهذا 
)6(

اتجاهه نحو درا�س������ة الال�س������عور

التركي������ز على الذات وا�س������طراباتها ربما 

كان له عالقة بثقافة خا�س������ة باأمريكا في 

أع������وام الثالثينات المجي������دة الذي حللها  ا

«  ووجد على 
)7(

الباحث »كر�س������توفر ال�������س

أنَّها ثقافة »نرج�سية«. ا

في عام )1970م(، اأعدَّ المحلل النف�سي 

« نظرية النرج�سية المَر�سية 
)8(

أتوكيرن بيرغ »ا

وذلك عندما جمع بين المفاهيم الفرويدية 

وبين نظرية العالقة بال� »مو�سوع« ل�»ميالني 

«. و»كيرن بيرغ« مث������ل فرويد يرى 
)9(

كالي������ن

أنَّها تركيز ح�س������ري على  النرج�س������ية على ا

الذات. وهي تعود اإلى طور طبيعي في تطّور 

ولية  ال�سخ�سية كما في مرحلة النرج�سية االأ
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ألعابه، ويريد  عندما يرف�س الطفل اأن يعطي ا

اأن يتملك والدته باأ�س������لوب ح�سري وغيور. 

هناك �س������كل من النرج�س������ية ي�ستمر في �سن 

البلوغ. النرج�س������ية الثانوية، وهي �سكل من 

أ�س������كال  نانية »الطبيعية«، قد تتجاور مع ا االأ

خر.  اأخ������رى من التركيز النف�س������ي عل������ى االآ

�س������خا�س التركيز النف�سي  لكن عند بع�س االأ

ال�سهواني على الذات يظل مطلقاً: في هذه 

الحالة ندخل في النرج�س������ية المَر�سية. اأن 

أثناء لعبه ويت�س������ّور نف�س������ه بطاًل  يقوم طفل ا

فائق القوة فيُعتََبُر ذلك حدث طبيعي تماماً. 

أّما اأن ي�ستمر �سخ�س بالغ في ت�سّورات فيها  ا

جنون العظمة، ويعتِبر نف�س������ه ن�سف – اإله، 

واأن يعي�س نزواته ليح�سل على كل ما يريده 

خر،  خذ بعين االعتبار وجهة نظر االآ دون االأ

فهذه حالة مَر�سية. 

اإذن احتفظ »كيرن بي������رغ« من »فرويد« 

أنَّها ح�سر الطاقة  بتعريف النرج�س������ية على ا

الحيوية ال�س������بقية على الذات، اأال يلزم بعد 

ذلك تعريف هذه الذات التي ع�سقها ال�سخ�س 

النرج�س������ي؟ كل التعقيد ف������ي تحليله يتناول 

نا«...  أنا« و»الذات«، و»مثال االأ مفاهيم ال� »ا

وهي اأمور غدت مو�سوع جداالت عنيفة بين 

المحللين النف�سيين.

ف������ي الفترة نف�س������ها، حي������ث كان »هاينز 

المحللي������ن  جمعي������ة  رئي�������س   »
)10(

كوه������وت

مريكية، اقترح هو اأي�ساً نظرية  النف�سيين االأ

»ا�س������طراب ال�سخ�سية النرج�س������ية« والتي 

اأ�س������بحت الحقاً  ذات اأهمية تاريخية. على 

ال�سعيد ال�سريري، يبدو تو�سيفه لي�س بعيداً 

نَّ االثنين 
أ عن تو�س������يف »كيرن بيرغ«، غير ا

أ�س������باب  يفترق������ان باختالفهما حول مبحث ا

ليات النف�سية العميقة في هذا  المر�س واالآ

المو�سوع. فبينما يظّل »كيرن بيرغ« فرويدّي 

االتج������اه ب�س������كل تقليدي، ابتع������د »كوهوت« 

مر  ع������ن المعتق������د الفرويدي وانته������ى به االأ

اإلى �س������ياغة ت�س������ّوره ال�سخ�سي عن الحياة 

النف�سانية: »علم نف�س-الذات«. كما اختلف 

أ�س������لوب معالجة ال�سخ�س������يات  االثنان حول ا

النرج�سية. نجم عن ذلك مجادلة طويلة بين 

المقاربتين حول النرج�سية.

تج������اوزاً لت�س������ارب اأفكارهم������ا، اتف������ق 

الرجالن حول اأهمية اال�سطراب النرج�سي. 

وعندما �س������درت الطبعة الثالثة من الكتاب 

)الموج������ز( للتحلي������ل النف�س������ي، وحيث كان 

المحللون النف�س������يون قد دّونوا اأعمالهم وتمَّ 

اإدخال مو�سوع تعريف »ا�سطراب ال�سخ�سية 

النرج�سية« ر�سمياً �سمن الكتاب )الموجز( ، 

اعتُِبَر ذلك ت�سديق لهذا االعتراف واالتفاق 

، كما  نَّ
أ حول اأهمية المر�س النرج�س������ي. اإال ا

ورد في ترتيب هذا الكتاب الموجز نف�س������ه، 

هذا التعريف كان و�س������فياً فقط ولم يتناول 
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لي������ات النف�س������انية  �س������باب وال االآ تحلي������ل االأ

المت�سمنة والتي ال تزال غام�سة ولم ي�سل 

مر للتو�س������ل اإل������ى توافق. ظّل الكتاب  بها االأ

)الموجز( مخل�س������اً لترتيبه و�س������يرورته اأال 

وهي: و�س������ف اال�س������طرابات في ال�س������لوك 

ب�س������كل يتي������ح للمحللين النف�س������يين و�س������ع 

الت�س������خي�س دون البت وح�سم النظريات في 

التحليل النف�سي التي تتعلق به.

Exit Narcisse مخرج نرج�ض

أنَّه  انطالقاً م������ن ع������ام )1980م(، يبدو ا

قد ثَبُت تماماً وجود ت�س������و�س في ال�سخ�سية 

النرج�س������ية. من وجه������ة النظر ال�س������ريرية، 

خ�ّس  يتنا�سب تو�سيفه ب�سكل دقيق وعلى االأ

مع تقدير ع������اٍل للذات، ومع جنون العظمة، 

خرين. ت�س������مح  أّي اعتبار لالآ وعدم وج������ود ا

هذه المعايير بو�س������ف مر�سى يُبدون طابع 

أ�سخا�س ذوي  هذه ال�سخ�س������ية الخا�ّس������ة: ا

أنانية زائدة عن الح������د، متكّبرون ويركزون  ا

أنف�سهم ب�سكل ح�سري، قليلو االهتمام  على ا

خر وهم - غالب������اً - مهيمنون.  بمعرف������ة االآ

أنها مالئمة لبروز  هن������اك بع�س المهن يبدو ا

دارية )في عالم  و�ساط االإ النرج�سية: في االأ

أو ال�سيا�س������ة(، يمكننا اأن ن�س������ادف  عمال ا االأ

�سخ�س������يات م������ن ه������ذا النم������وذج اأكثر مما 

ن�سادفها في الحالة العادية. 

وب�س������كل متناق�������س، فاإنَّ نج������اح الحالة 

»النرج�س������ية« �س������اهم ف������ي اإع������ادة ط������رح 

الدرا�س������ات  �س������يء،  كل  فقب������ل  ق�س������يتها. 

الت������ي اأجراها االخت�سا�س������ي ف������ي التحليل 

«، وهو اأحد 
)11(

النف�س������ي »تي������ودور ميلت������ون

اأهّم االخت�سا�سيين الرئي�سيين في اأمرا�س 

ال�سخ�سية وا�س������طراباتها، قادته اإلى تمييز 

نماذج ل�سخ�سيات نرج�س������ية مختلفة تماماً 

ومتنوعة: فهناك النرج�سي المتالعب )الذي 

خر دون رادع(، والنرج�سي المغوي  ي�ستغل االآ

الفّتان )باأ�س������لوب »دون جوان«(، والنرج�سي 

المعوِّ�س )وه������و منفعل وعدواني يجتر لكن 

دون حقد على العال������م(، هذا دون التحدث 

عن النرج�سي النخبوي )المترفع والمهيمن( 

أي�س������اً النرج�سي المتع�س������ب )المهوو�س  أو ا ا

بجنون عظمته(. 

�س������كال النرج�سية يقودنا  اإنَّ تنوع هذه االأ

مبا�س������رة اإل������ى الت�س������اوؤل حول وح������دة هذا 

ألي�ست هذه النماذج  مرا�س: ا ال�سنف من االأ

المختلفة �س������وى ظاه������رات متنوعة للمر�س 

نَّ هذا الت�س������اوؤل يبدو مقلقاً 
أ نف�س������ه؟ غير ا

نَّ الطبائع المن�س������وبة لبع�س اأنماط 
أ طالما ا

 ،
)12(

النرج�س������ية )جن������ون العظمة، الذه������ان

يمكن  ا�س������تبدادية...(  وت�س������رفات  مواقف 

اأن نجدها في ا�س������طرابات اأخرى متقاربة. 

وي�س������اف اإلى هذه الم�س������كلة م�ساألة اأخرى: 
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بح������اث حول كثرة  وهي تثبي������ت تجريبي لالأ

 .
)13(

وتزايد المر�س النرج�سي

اإنَّ اإنج������از كت������اب )الموج������ز( الجدي������د 

أثار ج������دالً مفاده  ف������ي التحلي������ل النف�س������ي ا

التو�س������ل اإلى معرفة ما اإذا كان ينبغي اإلغاء 

ت�س������و�س ال�سخ�سية النرج�س������ية من ت�سنيف 

اال�س������طرابات الذهنية وو�سعه �سمن »�سمة 

ال�سخ�سية«.

ول عام )2012م(،  واأخيراً، في كانون االأ

مريكية للتحليل النف�س������ي  قامت الجمعية االأ

بمقارب������ة ومراجعة الموج������ز الجديد. وبعد 

بق������اء على مر�س  جدل �س������اخب ق������ّررت االإ

ال�سخ�سية النرج�سية لكن بتقريبه من �سمة 

ال�سخ�س������ية بدرجة حدوديتها بدل اأن يكون 

محدداً تماماً ب�سكل وا�سح.

من الت�سو�ض اإلى »ال�سمة«

في خال�سة هذا الجدل، نالحظ وجود 

مقاربتي������ن مختلفتين تتعار�س������ان في وجهة 

النظر بالن�س������بة اإلى اال�سطرابات النف�سية. 

�سلية المحتذى  فوفق المقاربة »النموذجية االأ

«، والتي يدافع عنها االخت�سا�س������ي 
)14(

به������ا

 »
)15(

في التحليل النف�س������ي »جون غوندر�سون

)والتي بني عليها الكت������اب الموجز الرابع(، 

يوج������د �سخ�س������يات لها خ�سو�س������ية نوعية 

يمكن ر�سم �سماتها ب�سكل نموذجي )حتى لو 

نَّ ه������ذه المقاربة تتطلب تنوعات اإفرادية(. 
أ ا

أبعاد  أّم������ا وفق المقاربة الت������ي تعتمد على »ا ا

« والتي القت حالياً 
)16(

ال�سخ�سية المتحددة

أي������داً ونجاحاً كبي������راً، فاإنَّ اال�س������طرابات  تا

أ�سكال خارجية مختلطة  النف�سية تتوزع وفق ا

مع بع�سها بع�ساً ب�سكل كبير لدرجة ال يمكن 

معها اإن�ساء ر�سم وا�سح ومَوحد ل�سخ�سيات 

ت�س������ترك في المظاهر نف�سها. فبالن�سبة اإلى 

ف�س������ل االكتفاء بالك�س������ف  هذه المقاربة، االأ

عن �سل�س������لة من ال�س������مات )تكون حا�سرة اأو 

�سخا�س(. وهذا  غير حا�س������رة عند بع�س االأ

يتيح لنا في النهاية اإمكانية الح�س������ول على 

أو�سع فيها تنّوع وو�سف  لل�سخ�سيات  قائمة ا

اأكثر غنى.

مقاربة نموذجية اأ�سلية مقابل مقاربة 

بعاد المتحددة:  الأ

بع������د هذا الج������دل في البح������ث العلمي 

أّدى  م������ر ال������ذي ا تعار�س������ت المقاربت������ان، االأ

اث������ة واخت�سا�س������ي التحليل النف�س������ي  بالبحَّ

الممار�س������ين �س������ريرياً اإلى مواجهة بع�سهم 

بع�س������اً وذلك وفق االخت�سا�س������يي في علم 

« ال������ذي كتب مقاالً 
)17(

النف�س »�س������ارل زانور

بهذا المو�س������وع ف������ي ال�»نيوي������ورك تايمز«. 

ولى يف�س������لون عزل  اأ�س������حاب المقارب������ة االأ

أّما  التغي������رات ودر�������س ارتباطها ببع�س������ها. ا
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طباء الممار�س������ون �س������ريرياً في عياداتهم  االأ

فهم بحاج������ة اإلى نماذج �س������ريرية يرجعون 

اإليها لدرا�سة مر�ساهم.

أ�س������ار »زانور« بتهك������م: »اأن يكونوا  وقد ا

قد ُحِذفوا من القائمة« هذا اأمر �سيبغ�س������ه 

نَّهم يحبون اأن نتحدث عنهم  النرج�س������يون الأ

على الدوام!

«: »يمكـــن 
)��(

ثالثـــة �أ�سئلـــة لـ»بـــول دونـــي

 .»
)��(

للع�سق �أن ُيعا�ش كتهديد

وفق عل������م التحلي������ل النف�س������ي، اإذا كان 

الح������ب ي�س������تطيع اأن يعطي الثق������ة بالنف�س، 

أي�س������اً اأن ي�سبب ا�سطراباً في  فهو ي�ستطيع ا

التركيز النف�سي النرج�سي لكل فرد منهم.

ل �لمدخــــل  �لنرج�سيــــة هــــي مفهــــوم �ســــكَّ

�لرئي�ســــي لنظريــــة �لتحليــــل �لنف�ســــي �لتــــي 

فِرغ  �جتاحــــت �لمجال �الجتماعــــي �إلى حد �أُ

�سلي. هل يمكنَك  فيه �لتعبير من مفهومه �الأ

�أن تذكرنا بتعريفه في �لتحليل �لنف�سي؟

اإنَّ التعبير »نرج�س������ية« ي�س������مل مجموع 

الم�س������اعر والميول النف�سانية المتجهة نحو 

الذات نف�سها. بتعبير اآخر الحب الذي يكنه 

كل فرد لنف�س������ه مهما كان �سكله، حميداً كان 

أم تعي�ساً، واأن يكون هذا الحب متوجهاً اإلى  ا

الج�سد ذاته – اإلى جماله، واإلى خ�سو�سياته 

أو اإل������ى القدرات  أي�س������اً – ا أو اإل������ى اآالم������ه ا ا

أو الكفاءات، وكذلك اإلى موا�سيع  النف�سانية ا

م������ور التي تُعتََبر من  الحب والعاطفة اأي االأ

ل جزءاً  أنها ت�سكِّ قبل ال�سخ�س المعني على ا

ال يتجزاأ من �سخ�س������يته. ما ن�س������ميه »حب 

أو الر�سا عن النف�س،  أو الكبرياء(، ا الذات« )ا

واالكتفاء، هي مظاهر نرج�سية. 

أ�س������لوبه الفريد بتوزيع  كل واحد منا له ا

طاقته النف�س������ية )اأو طاقته ال�سبقية(: نمّيز 

التركيزات النف�س������انية النرج�سية المتوجهة 

نح������و ال������ذات، والتركي������زات المتوجهة نحو 

أ�س������خا�س  موا�س������يع الحب اأي متوجهة نحو ا

أو بغ�س. اآخرين قد غدوا موا�سيع حب ا

هل الحب والنرج�سية متعار�سان؟

ع  ب�س������كل عام ال يتعار�س������ان. الحب يو�سِّ

فاق وي�ساعد على تطوير �ساحات نف�سانية  االآ

جدي������دة تُغني الذات كل حب �س������عيد يقّوي 

نَّ 
أ الثقة بالنف�س ويزيد نرج�سية الفرد. غير ا

الوقوع في الحب قد يطيح بتوازن نرج�س������ي 

������ل اإليه الفرد ب�س������عوبة وقد يعا�س  قد تو�سَّ

ه������ذا الحب وي������وؤدي اإلى حالة من ال�س������عور 

نَّ حب 
أ أي�ساً ا �س������بيهة بالتهديد. من الوا�سح ا

الطفل على �س������بيل المثال قد ياأتي ليناف�س 

أ�سا�سي  التركيز النف�س������ي »النرج�سي« ب�سكل ا

�س للخطر  بوين. �س������غف ما قد يعرِّ حد االأ الأ

حدهم لدرجة قد ي�سك  التما�سك النرج�سي الأ

أنَّه �سي�ساب بالجنون. نحن  هذا ال�سخ�س با
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ر ونف�س������ل بين  مجبورون يومياً على اأن نُقدِّ

تركيزاتنا النف�س������انية النرج�سية والتركيزات 

النف�سية عند ال�سخ�س الذي نحبه. 

كيـــف يكـــون الرتبـــاط العاطفي دليل 

لظاهرة مَر�سية نرج�سية؟

أو ما ي�س������مى التعلق  التبعي������ة العاطفية ا

العاطفي يفر�س منطقياً اأن يكون هناك نوع 

من التوازن عند ال�س������خ�س المعني ال يمكن 

اأن يتما�سك وي�س������تمر دون عالقة وثيقة مع 

�سخ�س اآخر. »المقدرة على البقاء وحيداً«، 

آخ������ر، اإمكاني������ة ال�س������عور باللذة  أو بتعبي������ر ا ا

انطالقاً من �سخ�س������يته ذاتها ومن نف�س������يته 

ذاتها دون وجود �سخ�س اآخر، لي�ست كافية. 

أ ف������ي الوحدة هو مظهر  والقل������ق الذي يطرا

ن  لذلك. فال�س������خ�س المعني لي�س موؤهاًل »الأ

يك������ون تلميذ نف�س������ه« وال »اأن يحب مرّبيه«. 

فهو يعاني ويتاألم من مر�س نرج�سيته. لكن 

أو  كل نف�سية مَر�سية توؤدي اإلى �سعف، عاهة ا

عيب. كل �س������يء في النهاية هو م�ساألة �سكل 

ودرجة وو�سائل ين�س������طها ال�سخ�س المعني 

أو �س������تر عجزه. قد يتدبر اأحدهم  لتلطيف ا

اأمره كي ال يبقى وحيداً، وقد ي�ستخدم اآخر 

المواد الم�سرة بال�سحة بدءاً من ال�سيجارة 

أو الم�سروب الم�سكر و�سوالً اإلى المخدرات  ا

الممنوعة.

�سا�سية الكلمات الأ

عالقة المو�سوع

بمعن������ى ع������ام ج������داً، ي�س������تخدم فرويد 

التعبي������ر »مو�س������وع« ليعبِّر عّما تتج������ه اإليه 

الغرائز الجن�س������ية. فبه������ذا المعنى نتحدث 

أو »مو�س������وع كره«. قد  عن »مو�س������وع حب« ا

م(، اأو فكرة  يكون هذا المو�س������وع �سخ�س )االأ

أو المو�سوع  أو ريا�سة(، ا أو ن�ساط )فن ا )اهلل(، ا

الفيزيائي )في حالة الوله الجن�سي(، اأو حتى 

قد يكون المو�سوع هي الذات نف�سها في حال 

النرج�س������ية حيث يتخذ الفرد ذاته كمو�سوع 

حب ح�س������رياً. اإنَّ فكرة »عالقة المو�س������وع« 

خ�ّس من ِقَبل المحللة  قد تمَّ تطورها على االأ

النف�س������ية »ميالني كالي������ن« وذلك في مجال 

عل������م نف�س الطف������ل الوليد. فوف������ق »كالين«، 

م بالن�سبة اإلى الطفل الوليد 
ي�سبح �س������در االأ

»مو�س������وعاً جيداً« طالما هو ي�س������مح باإ�سباع 

مر ي�س������تبطن  غري������زة. فالطف������ل في واقع االأ

اأفكار »الجيد« وال�»�س������يِّئ« في »الموا�سيع«، 

أكثر منها حقائق  حيث تغدو اأ�س������نافاً ذهنية ا

م ه������ي »اأم جيدة« طالما تريح  تجريبية. فاالأ

الطفل م������ن مخاوفه و�س������هواته؛ لكنها تغدو 

لم والحرمان من الحق  أماً �سيئة« مرادفة لالأ »ا

عندما ترف�س االن�سياع لرغبة الطفل. 

»دونال������د وينيك������وت«، وه������و قريب من 

»م.كالين«، تحّدث عن »موا�س������يع تحولية« 
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بالن�س������بة اإلى موا�س������يع اال�ستعا�سة – مثل 

ا�سة  أو لعبة من القما�س، اأو م�سّ المن�س������فة، ا

نها  – والتي يرف�س الطفل اال�ستغناء عنها الأ
م. تمثل بالن�سبة اإليه ح�سور االأ

اإنَّ فكرة »عالقة المو�سوع«، والتي ظلّت 

لمدة طويلة منح�سرة �سمن تحليل عالقات 

م – الطفل، �س������هدت اليوم تطوراً �سريرياً  االأ

ونظرياً، �سريرياً في تحليل التركيز النف�ساني 

ف������راد، ونظري������اً �س������هدت تط������وراً كبيراً  لالأ

ج������داً في بريطانيا وف������ي الواليات المتحدة 

مريكي������ة. يتحدث������ون اليوم عن مدر�س������ة  االأ

»عالقات المو�سوع« بالن�سبة اإلى المجموعة 

التي توؤيد النزعة الال�س������كلية، واأع�ساء هذه 

المجموع������ة هم: »ميخائيل ب������االن، ويلفريد 

.
)20(

بيون، ورونالد فيربيرن، وينيكوت«

نا علم نف�ض الأ

نا هو اأي�ساً في �سلب نظرية »هاين�س  االأ

كوه������و« )توفي ع������ام 1981م، وظ������ّل لمدة 

طويلة رئي�س������اً لجمعية المحللين النف�س������يين 

مريكي������ة(. لق������د ابتعد روي������داً رويداً عن  االأ

�������س فكرة جديدة:  �سِّ
العقي������دة الفرويدية ليوؤ

«. ف������ي كتابه »تحليل 
)21(

نا وهي »نف�س������ية االأ

«، ي�س������ف »كوهو« بزوغ نمط جديد 
)22(

نا االأ

من ال�سخ�س������ية: اأال وهو النرج�سي، ون�سير 

. ه������ذا 
)23(

مذه������ب المتع������ة، واال�س������تعرائي

أنا« ال�سعيف وغير الم�ستقّر  النموذج من ال� »ا

مريكي������ة لعام  يتنا�س������ب مع ال�سخ�س������ية االأ

أكثر منه مما مع النموذج ال�سارم  )1970م( ا

والمكبوت والمعقد في الع�س������ر الفيكتوري. 

فبدل »ال�س������خ�س المذنب« ال������ذي يعود اإلى 

الع�س������ر الفرويدي المعروف بعقدة اأوديب، 

ن�سان الماأ�سوي« للداللة على الذات  ظهر »االإ

ال�س������عيفة نتيجة العالقات الم�سطربة مع 

م. فاال�س������طرابات النرج�س������ية ه������ي من  االأ

ن�سان الماأ�س������وي« المعا�سر.  خ�س������ائ�س »االإ

مريكي، ورغم جذوره  علم التحليل النف�سي االأ

أ�س������لوباً نوعياً مبنياً على  وروبية، تِبع اإذن ا
االأ

ة.  عنا�سر عدَّ

النرج�سي المنحرف

هذا التعبير الذي انتقل اإلى اللغة العامية 

للداللة على المنحرفين، كان قد تمَّ اقتراحه 

عام )1980( قبل المحلل النف�س������ي »بول – 

ر المحلل النف�س������ي  «. يذكِّ
)24(

كل������ود ريكامييه

نَّ النرج�سي الفا�سد بحق 
« باأ

)25(
ألبيرتو اإيغه »ا

هو الم�ساب بجنون العظمة والذي ي�ستخدم 

غوائه وتجريده، وهو يغذي  خر الإ و�س������ائل االآ

ذهنه من حيويته ثم يق�سي عليه نهائياً وفي 

أنَّه ال بديل له  الوقت نف�س������ه يجعله يعتق������د با

آلبيرتو اإيغه، النرج�سي المنحرف و�سريكه،  )ا

الطبعة الرابعة، دونو 2012م(.
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كاتبة ومترجمة. ❁

قنعة!!! كوين على حقيقتك...... وانزعي الأ

ترجمة: هبة اهلل الغالييني 

❁

عر العديد من الن�ساء بتفاوت بين ما سعر العديد من الن�ساء بتفاوت بين ما سعر العديد من الن�ساء بتفاوت بين ما  س ت�س ت�

أنه يجب اأن يكن عليه.  هن عليه وما يعتقدن ا

نعن في سنعن في سنعن في  سنهن يت�سنهن يت� وهذا يظهر في �سلوكهن. اإ

اكلة التي يتخيلن ساكلة التي يتخيلن ساكلة التي يتخيلن  سن يبدين على ال�سن يبدين على ال� محاولة لأ

اأن العال������م يريدهن عليها. وهذا ما ي�س������بب 

طراب وعدم اسطراب وعدم اسطراب وعدم الرتياح الناتج عن خداع  س�س� ال

مر  النف�������س. اإنه������ن كثيراً ما يعتق������دن اأن الأ

يتعلق بالتح�س������ن والتطور: في التعليم، وفي 

إ������يء. اإل إ������يء.  ������يء. س������يء. س سالمظه������ر، وفي الملب�س، وفي كل �سالمظه������ر، وفي الملب�س، وفي كل �

سن هذا في حقيقت������ه نوع من رف�سن هذا في حقيقت������ه نوع من رف�س الذات.  اأ

فين عن ذاتك سفين عن ذاتك سفين عن ذاتك  سح�سا�سك بذاتك؟ هل تك�سح�سا�سك بذاتك؟ هل تك� ما اإ
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أم �أنك تمار�س������ين  �لحقيقية ط������و�ل �لوقت �

ع؟ يح������دث �ع؟ يح������دث �ع؟ يح������دث �لوهم  يه������ام و�لخ������د لعب������ة �لإ

لن لن ل �أحد يمكنه �أن  ع حينما نظ������ن ��ع حينما نظ������ن ��ع حينما نظ������ن �أ و�لخ������د

يلحظ تظاهرنا. و�لحقيقة �أن معظم �لنا�س 

اعرون باعرون باأنك تمثلين عليهم. عرون بسعرون بس سي�سي�

�لحيل �لحيل �لتي نمار�سها،  � ندرك � ندرك � لننا لننا ل ولكن لأ

أنف�سنا ولي�س غيرنا. ع ��ع ��ع � إننا ننتهي �إننا ننتهي �إلى خد افافاإ

إبهن لوحات �إبهن لوحات �إعالنات  بهن لوحات �سبهن لوحات �س سلن�ساء ي�سلن�ساء ي� كثير من �

������خمة ت�س������ير على قدمين معلنة عن لعبة س������خمة ت�س������ير على قدمين معلنة عن لعبة س������خمة ت�س������ير على قدمين معلنة عن لعبة  س�س�

أنهن ل يدركن �لر�س������الة �لتي  إلتظاهر. �إلتظاهر. �إل � �

يبعثن بها. 

أنا  إح �إح �إحد�هن عن ر�سالة كهذه: »� ح �سح �س سقد تف�سقد تف�

لخانعة ذليلة«، ولكنها لخانعة ذليلة«، ولكنها ل تفهم بعد ذلك لماذ�

إخرون وي�سيئون �إخرون وي�سيئون �إليها. وقد تر�سل 
ي�ستغلها �لآ

سات �سات �ساأن«،  أنا غير ذ� �أخرى ر�س������الة فحو�ها: »�

دقاء.سدقاء.سدقاء. س�س� عوبة سعوبة سعوبة �لعثور على �لأ سوتتعجب من �سوتتعجب من �

������ية من س������ية من س������ية من  سخ�سخ� خ�سخ�س سل�سل� قالت ديان بعد �لمقابلة �

إ������عرت بالثقة في �إ������عرت بالثقة في �إمكانية  ������عرت بالثقة في �س������عرت بالثقة في �س سلوظيفة: »�سلوظيفة: »� �أجل �

������وس������وس������و� تعييني  سنهم رف�سنهم رف� أ إقوم بالوظيفة، �إقوم بالوظيفة، �إل � أ �أن �

أنها كانت  فح�س������ب«. ما لم تفهم������ه دي������ان �

بية في كر�س������يها و�سبية في كر�س������يها و�سبية في كر�س������يها و�أبقت عينيها  ستتقلب بع�ستتقلب بع�

وت سوت سوت  س�س������ئلة ب�س�س������ئلة ب� منك�س������رتين وهي ترد على �لأ

ليكاد ي�سمع.

ية سية سية �لتي  سخ�سخ� خ�سخ�س سل�سل� ذ�تك �لحقيقية هي تلك �

عف سعف سعف  سولدت لتكوني بها. بما فيها من نقاط �سولدت لتكوني بها. بما فيها من نقاط �

إهب و�إهب و�إحباطات،  ونقاط قوة، وما فيها من مو�

وع������ادات �س������غيرة مرحة وحكم������ة جوهرية 

متاأ�سلة. ذاتك الحقيقية هي التي كانت قبل 

اأن تغيرك ماآ�س������ي وجراح و�سدمات الحياة. 

كل ما تحتاجينه هو اأن تكوني على حقيقتك. 

كفي عن محاولة انتحال �سخ�سية اأخرى ل�ست 

اأنت هي حقاً. لقد بذلت الجهد ل�سنوات لكي 

ن اأحظى ب�س������رف  اأحق������ق الوعي بالذات واالآ

تدري�س تلك المبادئ، ومع ذلك اأ�ساب بخيبة 

�سقط  أنني اأزل اأحياناً الأ أكت�سف ا مل حينما ا االأ

نماط القديمة. في قب�سة االأ

لقد �س������جعني والداي على قول ال�سدق 

دائم������اً. اإال اأن والدي ق������د عاقبني ذات يوم 

بعدما التزمت ال�س������دق معه. يومها تعلمت 

ن،  مان وحتى االآ اأن كوني �سادقة ال يعني االأ

حينما اأواجه �س������وؤاالً مبا�سراً، يهم�س �سوت 

أن������ه من الخط������ر الرد  خاف������ت ف������ي عقلي با

أنني اأكون  في  ب�س������دق. وما يده�س������ني هو ا

حالة �سدق �سديد حال كوني في ور�س العمل. 

اليوجد مكان اأختبئ فيه. واأعرف اأهمية اأن 

اأكون منفتحة و�س������ريحة بال �ساتر يحجبني 

أ�س������عر  في تلك المجموعات، لذا تعلمت اأن ا

خرين حقيقة ذاتي  بالراحة بينم������ا اأظهر لالآ

وكل ما بداخلي. 

أ�سعر باأنني كالحمل الذبيح حينما  اأحياناً ا

ال يفهمني �س������خ�س ما وال يفهم ما اأقوم به 

ويرف�س راأيي كلية كم هذا موؤلم.
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 من اأهم المخاطر الت������ي تقدمين عليها 

أكثر �س������دقاً هو  حينم������ا تقرري������ن اأن تكوني ا

ذى.  اأنك ت�سبحين مك�سوفة واأكثر عر�سة لالأ

أكثر  ولكن كلما تحديت نف�س������ك، اأ�س������بحت ا

أ�س������تمتع باأن اأكون �س������ادقة بقدر  قوة. اإنني ا

حقق هذا اال�ستمتاع  أ�س������تطيع وما كنت الأ ما ا

باأي طريقة اأخرى لقد تعلمت عبر الزمن اأن 

فوائد ال�س������دق تفوق بكثي������ر مخاطره. اإنني 

اأكثر عفوية، وعالقاتي اأكثر و�سوحاً، وحينما 

اأرتكب خطاأ اأ�سحك كثيراً. اأدعوك واأ�سجعك 

على اأن تقومي بال�س������يء نف�س������ه ولكن اعلمي 

بينما تنتقلين اإلى هذا العالم الجديد اأن بع�س 

النا�س غير م�س������تعدين بعد ل�س������ماع الحقيقة 

وكثيراً ما يكون هوؤالء النا�س من اأفراد العائلة 

�س������دقاء، لذا كوني فطنة لبقة تخيري  أو االأ ا

اأف�س������ل وقت للدخ������ول في ه������ذه الحوارات 

الدقيقة، ومار�سي مهارات توا�سل جيدة. 

اأين ذهبت �سخ�سيتك الحقيقية؟

باعتبارك نا�س������جة را�سدة، قد تعتقدين 

ف�س������ل اأن تتركي الما�سي لحاله،  أنه من االأ ا

موؤمن������ة باأن: »الما�س������ي هو الما�س������ي، وال 

ن فعل اأي �سيء ب�ساأنه«. ي�سعني االآ

أكبر م������ن ذلك اإن حياتك  م������ر ا  اإال اأن االأ

رحلة يوؤثر فيها والداك، ومدر�سوك، وعائلتك 

خرى المهمة، كل هوؤالء �ساعدوا  وعالقاتك االأ

في ت�سكيلك لتكوني ال�سخ�س الذي اأنت عليه 

�س������ف فاإن بع�س ه������ذه الموؤثرات  اليوم. ولالأ

ق������د تكون �س������لبية ويمك������ن له������ذه الموؤثرات 

ال�س������لبية اأن تف�س������د �سخ�س������يتك الحقيقية. 

لنعد اإلى الطفول������ة المبكرة ما الذي يرغب 

طفال ال�س������غار؟  اإن  فيه ويحتاجه جميع االأ

أكثر ما يحتاجون اإليه هو ال�س������عور بالحب،  ا

همي������ة، والتميز.  م������ان، واالهتم������ام، واالأ واالأ

�س������خا�س المهمين  طفال يتطلعون اإلى االأ االأ

ر�س������اد والتوجيه،  ف������ي حياتهم التما�س������اً لالإ

طفال االقتداء بكل �س������لوك متوقع  يتعل������م االأ

»كن طيباً« »كن جيداً« »كن �سجاعاً« اإن عالم 

طفال  طفال ي�سيطر عليه الكبار، يعتمد االأ االأ

عليهم في حياتهم عندما كنا اأطفاالً، تعلمنا 

أ�س������اأنا الت�سرف فقد يوؤدي ذلك اإلى  أننا لو ا ا

اأن ي�س������حب الكبار حبهم لنا اأو حتى يهددونا  

جزاء  بالهجر وبالتدريج قمن������ا بقمع تلك االأ

من �سخ�س������يتنا الطبيعي������ة التي يحكم عليها 

الكبار باأنها �سيئة اأو معيبة اأو مخزية وعندما 

ن�سل اإلى �سن المراهقة، نكون قد نبذنا بع�س 

ن الكبار اعتبروها  مهاراتنا الطبيعية كلية، الأ

غير م�ستحبة، اأو ال ت�ستحق اأن نمتلكها: »لن 

أبداً، اإنك حتى ال ت�س������تطيعين  تكوني مغنية ا

أو »ال اأحد ف������ي عائلتنا قام  حف������ظ النوتة«، ا

بتاأ�س������ي�س م�سروع خا�س من قبل، من تظنين 

نف�سك«.
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باء  ويح������دث العك�س حينما يمار�������س االآ

�سغطاً ال لزوم له من اأجل اإجبار فتى مراهق، 

اأو خري������ج جامع������ة على اتب������اع طريق مهني 

ألم تري  نه ماألوف بالن�س������بة للعائلة، ا معين الأ

أداء دور ال  )من قبل( �سخ�ساً تم اإجباره على ا

أ  حباط يبدا ينا�سبه؟ اإنه اأمر يثير ال�سيق واالإ

ن�سان باأنه واقع  ال�سعور بالغ�س������ب وي�سعر االإ

في �س������رك، وربما كانت الموهبة الحقيقية 

ت�سرخ مطالبة بالحرية. 

ف������ي فيل������م Billy Elliot  الحائز على 

العدي������د من الجوائز، نجد  اأن ال�سخ�س������ية 

الرئي�س������ية ل�س������اب يعي�س في مدينة تعدينية 

�س������غيرة في بريطانيا كانت ن�س������بة البطالة 

مرتفعة، وي�س������ود الخوف من احتمال اإغالق 

المنج������م. كان والد بيلي  قائ������داً في اتحاد 

التج������ار ومعظم الرجال ف������ي البلدة يعملون 

كبر لبيلي. وكان  خ االأ بالمنجم، بمن فيهم االأ

من المنتظ������ر اأن يلحق بيلي بالعمل نف�س������ه 

جيال المتعاقبة. كمن �سبقه من االأ

اكت�سف ال�س������اب عن طريق ال�سدفة اأن 

لدي������ه موهبة في الرق�س، خا�س������ة الباليه، 

م������ر وقع القنبلة و�س������ط عائلته، لكن  كان لالأ

مر بعد �سنوات قائداً  بيلي اأ�سر وانتهى به االأ

للموؤدي������ن في فرقة بالي������ه ملكية. لقد كانت 

موهبته ا�س������تثنائية بحيث ي�سعب اإ�ساعتها، 

م������ر اقت�س������ى دعم������اً اإيجابي������اً من  اإل اأن االأ

أة التي دربته على �س������نع جو من التفهم  المرا

عجاب و�سط عائلته.  واالإ

يمكنني اأن اأربط هذه الق�س������ة بق�س������ة 

اأخرى عندما كنت في ال�سابعة من عمري، 

ان�س������مت اإلى ف�س������لنا زميل������ة جديدة كان 

ا�س������مها كاثرين كانت ر�سامة رائعة، يمكنها 

اأن تر�سم اأي �س������يء، حتى الحيوانات كانت 

ال�سور ال�سخ�س������ية الو�سيفة التي تر�سمها 

مده�سة بحق كانت تملَوؤني بم�ساعر الرهبة 

أق������ارن بين  أنن������ي كنت ا أذك������ر ا والخ�س������ية، ا

أبداً  موهبته������ا وموهبتي قائلة: »لن اأ�س������ل ا

اإلى م�ستواها« وهكذا اأهملت فني وموهبتي 

ألقي بم������ا لدي من  بحكم������ي ه������ذا، وكاأني ا

ن  أنا االآ اإمكانيات في �س������لة المهم������الت، وا

في مرحلة اإعادة �س������ياغة حياتي ا�ستعدت 

ألقيته منذ �س������نين في �س������لة  ما كنت ق������د ا

أ�س������عدني اأن ا�ستطعت في  المهمالت ولكم ا

أر�سم ب�سورة جيدة اإن  أر�سم، بل وا النهاية اأن ا

أبداً علة اإعادة اإ�سعال �سعلة  وان ال يفوت ا االأ

أو ال�سعي وراء حلم  ال�سخ�س������ية من جديد، ا

كنا ق������د طرحناه جانباً من������ذ زمن بعيد لم 

تبداأ جدتي »مو�سي« ممار�سة الر�سم اإال في 

ن  �سن متقدمة للغاية من عمرها، ولكنها االآ

ألقيته  اأ�سبحت ذات �سمعة عالية. ما الذي ا

بعي������داً؟ اأكانت موهبة فري������دة؟ اأم طموحاً 

ن ت�سعري  ما؟ ربما كان احتياجاً عاطفياً الأ
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أو االنتماء، اإن ال�س������يء  أو القبول، ا بالحب، ا

ال������ذي اأهملته ودفنته بداخلك بعمق اليزال 

جزءاً من ذاتك الحقيقية. 

واإليك �س������يئاً اآخر: عندما كن������ا اأطفاالً، 

أنه ال يجب اأن  كان������وا يخبروننا بعدة ط������رق ا

أنانية«، »التبكي«،  أنف�س������نا: »ال تكوني ا نكون ا

م������ر اأن كل ه������ذه  »التخاف������ي« وحقيق������ة االأ

الم�س������اعر كانت تلح علين������ا بقوة، ولكننا كنا 

طف������ال يرون العالم  نذك������ر حقيقتنا.  اإن االأ

من منظور فريد اإذا بدا لهم موقف ما يثير 

التهديد، فاإنهم يتعلمون كيف يتغلبون عليه، 

أو يتفادونه وما قد يكون  أو يتكيفون مع������ه، ا ا

بمثابة ال�سدمة بالن�سبة لهم، قد ال يالحظه 

م المن�س������غلة اأ�س������اًل وم������ع تركهم  أو االأ ب ا االأ

طفال  ليات التكيف الخا�سة بهم، يلجاأ االأ الآ

اإل������ى الخيال كو�س������يلة للتعام������ل مع مواقف 

مر حتى اإلى  ال�س������دمات وقد ي�س������ل بهم االأ

�سنع �سخ�سيات جديدة وحتى الو�سول اإلى 

�سن البلوغ، كثيراً ما ت�سنع الفتيات وال�سبية 

العديد من ال�سخ�س������يات اإخفاء لل�سخ�سية 

قنعة. الحقيقية تلك ال�سخ�سيات ت�سمى باالأ

قـــد تخدع اأقنعتـــك العالـــم الخارجي، 

لكنها لن تخدع قلبك 

نتذك������ر )بات������ي( قائل������ة: »لق������د محوت 

�سرة،  �سخ�سيتي: فقد كنت الفتاة الثالثة في االأ

أبي اأن اأكونها.  اأ�س������بحت الفتاة التي يرغ������ب ا

لقد كان يتمنى لو كنت ولداً وهكذا قررت اأن 

اأ�سبح اأمنية والدي... اأن اأكون ولده اأ�سبحت 

اأت�سرف بخ�سونة، واأتظاهر بال�سجاعة وعند 

مر بارتداء  اختيار مالب�سي، كنت اأح�س������م االأ

مالب�س ال�سبيان حينما كنت اأرتدي الجينز، 

كان والدي يهلل: »هذا هو ولدي!«. و�سرعان 

ما اأ�سبحت اأغار من اأخواتي.

ميرات وعند �س������ن   كان والدي يلقبهن باالأ

أداء هذا  ال�ساد�س������ة ع�سرة قررت التوقف عن ا

الدور، اأردت العودة اإلى باتي الحقيقية. وكما 

تعلمون فاإنه من ال�سعب التخل�س من العادات 

القديم������ة، اأحيان������اً تطفو على ال�س������طح تلك 

أبداً بفتاة،  العدوانية ال�سبيانية ب�سكل ال يليق ا

مر �سنوات لكي اأنجح في الك�سف  وا�ستغرق االأ

أنوثتي. يظن والدي  عن �سخ�سيتي الحقيقية وا

أنني اأ�س������بحت �س������عيفة ال�سخ�س������ية، لكنني  ا

�س������عيدة لتوقفي عما كن������ت اأتظاهر به. لقد 

تحررت عندما اأيقظت روحي الحقيقية«.

انزعي قناعك

جزء من اكت�س������اف ذاتك الحقيقية هو اأن 

تكت�س������في ما لي�س هو ذات������ك الحقيقية اأحياناً 

أنهم ال  قنعة ببع�س النا�س لدرجة ا تلت�س������ق االأ

يدركون �سخ�س������يتهم وين�سونها، وي�سبح القناع 

بدياًل مريحاً. قد يكون نزع القناع اأمراً مخيفاً 
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أنا؟«  اإنك بحاجة اإلى اأن ت�س������األي  نف�سك: »من ا

وهذا �سوؤال خطير في الواقع وهو من الخطورة 

همي������ة اإلى حد يجعل العديد من الن�س������اء  واالأ

يترددن في نزع اأقنعتهن، ولكن قبل اأن تفكري 

م������ور على ما هي علي������ه، اعلمي  ف������ي ترك االأ

قنعة ت�س������ترك في �س������فة واحدة،  اأن: جميع االأ

أكثر ما  خرين ا اإنها تمنعك من اأن تظه������ري لالآ

تمتلكينه قيم������ة واأهمية، ذات������ك الحقيقية اإن 

الن�سخة الزائفة المحرفة ال ت�ستطيع بب�ساطة اأن 

تحل محل �سخ�سيتك الحقيقية. لكي ت�سبحي 

�سحيحة نف�سياً وعاطفياً، ولكي تقيمي �سالت 

خرين، يجب اأن تنزعي  اأعمق مع نف�س������ك واالآ

القن������اع يق������ول جون ب������اول، موؤلف كت������اب )ِلَم 

ف�ساح عن �سخ�سيتي؟(: »ي�سعر  الخوف في االإ

خرين لن يحتملوا هذا ال�س������دق  معظمنا اأن االآ

العاطفي الذي نبديه في التوا�سل. اإننا نف�سل 

أ�سا�س اأن ال�سدق  الدفاع عن عدم �سدقنا على ا

خرين، ونر�سى بعالقات �سطحية  قد يجرح االآ

�س������عيفة، بعد اأن نبرز هذا الزيف ونجعل منه 

نوعاً من النبل«. 

كثر �سيوعًا قنعة الخم�سة الأ الأ

لك������ي تعي�س������ي حياتك على نح������و كامل 

وت�س������تمتعي ب������كل ما ه������و جميل ف������ي هذا 

العالم، عليك اأن ت�س������األي نف�س������ك: ما القناع 

أرتديه بالتحديد، وكيف يعيقني هذا  ال������ذي ا

كثر  قنعة الخم�س������ة االأ القن������اع؟« اأي م������ن االأ

�سيوعاً والتي نتناولها فيما يلي ينا�سبك؟.

�- قناع �لبحث عن �ال�ستح�سان:

ه������ل تفرطي������ن ف������ي الحذر مم������ا يقوله 

خ������رون عن������ك وتفكرين دوم������اً في كيفية  االآ

اإر�س������ائهم؟ هل ت�س������عين للفوز با�ستح�سانهم 

لقوامك، ومالب�سك، وحجم منزلك، وال�سيارة 

التي تقودينها، والمال الذي تك�سبينه؟ كوني 

�س������ادقة: هل اأنت م�س������تعدة لفعل اأي �سيء 

خرين؟ تنالين به ا�ستح�سان االآ

تق������ول ماري: »لقد ق�س������يت حياتي كلها 

خرون بي، اأعلم  في االهتمام بما يظن������ه االآ

أنني من ذلك النوع من النا�س الذي ي�س������عى  ا

خرين، كان من المهم بالن�س������بة  ر�س������اء االآ الإ

ل������ي اأن يراني اأ�س������دقائي عل������ى اأني: ماري 

المبهجة؛ �س������عيدة دوماً، ومنطلقة ومرحة، 

ومن الممتع �سحبتها اإنهم يثنون على موقفي 

آه لو عرفوا  المبتهج المتفائل طوال الوقت وا

م�س������اعري الحقيقي������ة، اإن حياتي عبارة عن 

م�سرحية كبيرة، وكثيراً ما اأحزن لكوني بال 

عالقات وطيدة، اإنني مخادعة كبيرة!«.

 اإنَّ الثمن الذي تدفعه ماري مقابل ذلك 

م������ن احترامها لذاتها باه������ظ للغاية، اإال اأن 

كثيراً من الن�ساء ي�س������عرن بنف�س م�ساعرها، 

�س������قطن في مرحلة ما من حياتهن �س������حية 

أنه من غي������ر ال�س������واب التعبير عن  فك������رة ا
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اأفكاره������ن الحقيقي������ة، وبدالً من ال�س������دق 

الداخلي، وال�سالم مع النف�س، يجدن ال�سلوى 

في محاولة اإر�س������اء غيره������ن. هل المظهر 

أكثر اأهمية وقيمة من الجوهر؟ بالن�سبة لك ا

وقناع البحث عن اال�ستح�س������ان هو اأحد 

قنعة �سيوعاً وراء هذا القناع، تختبئ  أكثر االأ ا

ر�ساء والقبول، اإنها تجد  أة م�س������تعدة لالإ امرا

ن احتياجات  �س������عوبة في و�س������ع الحدود الأ

جميع م������ن عداها تبدو اأهم من احتياجاتها 

الخا�س������ة. وموقفه������ا الالواعي ه������و: »اأنت 

أنا ال«. جميع النا�������س تقريباً يرغبون  مهم، ا

في اأن يكون������وا محبوبين، لكن حينما تطغي 

هذه الرغبة على كل ما �سواها، ت�سبح حياة 

الباحثة عن اال�ستح�س������ان متركزة على ردود 

خرين وا�ستجابتهم لها، اإنها �ستبذل  اأفعال االآ

كل ما بو�س������عها لتحقيق ال�س������الم باأي ثمن. 

خرين  اإنها تتحمل الم�س������وؤولية عن اأفعال االآ

وم�س������اعرهم وقناعها هو و�س������يلتها لجذب 

أنها في اأعماق نف�س������ها ت�س������عر  االنتباه، اإال ا

باأنها غير جديرة بالحب. 

هل ترين نف�س������ك هنا؟ هل ينطبق عليك 

ه������ذا القن������اع؟ اإن التخلي عن قناع ال�س������عي 

ر�س������اء يحررك ب�س������كل هائل، لكن القيام  لالإ

به������ذا يتطلب تحوالً كبيراً في التركيز، فبدالً 

خرين، اأنت بحاجة  من االهتمام الدائ������م باالآ

اإلى تحويل هذا االهتمام اإلى نف�س������ك، وهذا 

نانية، فالمطلوب هو اإيجاد توازن  ال يعني االأ

�سليم بين تلبية احتياجاتك الخا�سة، وخدمة 

خرين ب�سدق. وقبل اأن اأعر�س عليك بع�س  االآ

التلميحات والن�سائح ب�ساأن التخل�س من هذا 

القناع، علي اأن اأو�س������ح �سيئاً اأوالً: من المهم 

اأن تميزي بين �سلوك البحث عن اال�ستح�سان، 

وبين اأن تح�س������لي على التقدير ل�سيء قمت 

به، وي�س������تحق التقدير بحق اإذا قمت � مثاًل: 

بتنظي������م اجتماع عائلي لقرابة مئة �س������خ�س 

ي  نك بب�س������اطة اأردت الم�س������اعدة، ولي�س الأ الأ

أ�س������باب �سخ�س������ية اأخرى، يحق لك تماماً اأن  ا

تتلقي المديح وت�سعري بالر�سا عن ذلك.

من �ل�سعب �أن ت�سعري بالر�سا عن ذ�تك

آخـــر بينــما تتمـنين د�ئمًا لـــو �أنك كـنت �سخ�سـًا �

❁    ❁    ❁

�ست�ساعدك تلك الن�س������ائح على التخلي 

عن قناع البحث عن اال�ستح�سان: 

- كوني على دراية بم�ساعرك. احترمي 

م�س������اعرك، فهي تنتمي اإليك، وهي م�ساعر 

حقيقية ل�س������ت بحاجة اإل������ى االعتذار عنها 

تدربي على الكالم ب�سراحة وب�سدق وليعك�س 

�سلوكك هذا.

خرين ي������روك على حقيقتك،  - دعي االآ

ولي�س كما تت�سنعينه ليروك عليه.

- اعتن������ي بنف�س������ك اأوالً وقته������ا فق������ط 

خرين يعن������ي هذا اأن  �س������تكونين متاح������ة لالآ
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ت�س������عي حدوداً جديدة ت�سمح لك بفعل هذا 

ب�سكل دائم.

خرون  حينم������ا تن�س������غلين بما يظن������ه االآ

عن������ك، فالحقيقة اأنك تجعلين من نف�س������ك 

أيهم في؟« وال عجب  مح������ور الموقف: »ما را

أناني يركز  اأن النا�س يرون اأن هذا �س������لوك ا

على الذات و�سواء ر�سيت اأم ال، فاإن الكون 

ال يدور حول������ك والنا�س في دائرة عالقاتك 

ال يق�س������ون كل وقتهم مفكرين فيك، اإال اإذا 

أو واقع������ة في ورطة.  كنت مري�س������ة ج������داً، ا

ولكي ن�س������ع ه������ذا في منظوره ال�س������حيح، 

تخيلي معي لو اأن ق�س������ة حياتك � بما فيها 

من مواطن �س������عف � اأ�سبحت تحتل عناوين 

�س������خا�س الذين  ال�س������حف، فكم ع������دد االأ

�س������يهتمون بقراءتها؟ لي�������س الكثير فمعظم 

النا�س م�س������غولون للغاية بحياتهم الخا�س������ة 

ولن يبالوا كثيراً بق�ستك.

تخلي ع������ن احتياجك اإلى اال�ستح�س������ان 

مر منك �سجاعة ووقتاً  الدائم �س������يتطلب االأ

للتخلي عن هذه العادة ال�س������يئة، لكن ذاتك 

الحقيقية �ستكون �سديدة االمتنان لك. 

� - قناع �ل�سحية:

ق������د يوؤدي ه������ذا القناع الق������وي اإلى 

أة  واقع تع�س وحياة يائ�س������ة، ت�سعر المرا

التي تختفي وراء هذا القناع باأن الحياة 

ظالمة اإنه������ا تلعب دور ال�س������هيدة: »اإذا 

علمت بق�س������تي، ف�س������تفهمين وت�سعرين 

أة اللوم  بال�سفقة نحوي«. تحب هذه المرا

وال�س������كوى بدال من تحمل الم�س������وؤولية 

وغالب������اً ما تك������ون فري�س������ة للتفكير في 

الما�سي.

- كان م������ن الممك������ن اأن تك������ون حياتي 

مختلف������ة ل������و اأمكنني الح�س������ول على تعليم 

اأف�سل.

أتعامل معه  - فقط لو اأن البن������ك الذي ا

كان قد دعم فكرتي.

- كان على زوجي اأن ي�سعرني بال�سعادة، 

ن وحدي دائماً. ولكنني االآ

أة التي ترتدي قناع ال�سحية  تعتقد المرا

أنه ال خي������ار لديها، اإنها تتخلى عن قدراتها  ا

أنه������ا اأدنى من غيرها  وتنظر لنف�س������ها على ا

يظهر ذلك في لغة العجز التي ت�ستخدمها:

أ�ستطيع - ال ا

- اإنني م�سطرة

- يجب علي اأن

اإنه������ا ت�س������عر اأن موقفها ميئو�������س منه، 

وال�سيء بيدها لتغيره ما نوعية الطاقة التي 

أة؟ اأجل اأنت بحق �سلبية  تنطلق من هذه المرا

في الواق������ع، اإذا ق�س������يت الكثير من الوقت 

مع اإن�سانة كهذه، ل�س������عرت باأن طاقتك اأنت 

�سخ�سياً قد ا�ستنفدت اإنه اأمر مرهق. وعلى 

الرغم من ذلك، فاإن بع�س الن�س������اء يرتدين 
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قناع ال�سحية، ويمتلكن القدرة على اجتذاب 

المنقذين، ومانح������ي الرعاية، وبع�س هوؤالء 

يكن مرتديات قناع ال�سعي وراء اال�ستح�سان 

عندم������ا يكون مثل ه������وؤالء متواجدات، تجد 

مر كما  مياًل للحديث عن م�ساكلها ويبدو االأ

لو اأن هموم الدنيا تجث������م على كاهليها. اإن 

خرين لتعا�ستها وتنغم�س في  ال�سحية تلوم االآ

الرثاء على الذات وال�س������فقة عليها، وكثيراً  

ما ت�ستخدم م�ساعر الذنب كميزة ت�ساعدها 

باء الم�س������نون كثيراً  على نيل م������ا تريده. االآ

م������ا يفعلون ذلك؛ وهو موقف ي�س������عب على 

ال�سباب اإيجاد حل له.

تنتحب)فال( قائلة: »لقد اأ�س������بحت بال 

عمل مجدداً، وي�سعب علي الوفاء بمتطلبات 

الحياة، اإنني اأجد بالكاد ثمن علبة ال�سجائر، 

التوج������د وظيف������ة منا�س������بة تعملي������ن اأوقاتاً 

طويلة بمقاب������ل تافه، وتعاملين كالح�س������رة: 

كل الوظائ������ف كذلك، ولهذا ا�س������تقلت هذه 

ه������ي المرة الثالثة هذا الع������ام كنت اأظن اأن 

والد �سي�س������اعدونني بعد كل الت�س������حيات  االأ

التي قدمته������ا من اأجلهم، ولكن هيهات اإنهم 

يف�سلون اأن يروني اأعاني«.

نها غير  فال واقعة في �س������رك �سلبيتها الأ

أو  م�ستعدة للتفكير في اأي خيارات جديدة، ا

حلول عملية، ولكنها اإلى اأن تحدث التغيير، 

�ستظل في ورطتها. 

خري������ن  يعتق������د ال�س������حايا غالب������اً اأن االآ

ي�ستغلونهم، ولذا فاإن م�س������توى الثقة لديهم 

ي������كاد ينع������دم، هذا ه������و ثمن اختي������ار دور 

ال�س������حية وال�سحايا من الن�س������اء ال يرغبن 

أبداً في تحمل الم�س������وؤولية، وي�ستطعن على  ا

الدوام ا�س������تخدام ق�س������تهن التعي�س������ة لنيل 

االهتمام، وي�سعب عليهن التخلي عن هذين 

أي�س������اً اعتقاد:»  » العكازين«. ويغطي القناع ا

مر،  أنا ل�س������ت محبوب������ة« دعونا نواج������ه االأ ا

�سياء ال�سيئة تحدث للجميع. نحن جميعاً  االأ

ن�سعر اأحياناً باأننا �سحايا، اإال اأن من يرتدي 

القناع قد اختار اأن يحيا حياة ال�سحية على 

مر الجيد ه������و اأن باإمكانك خلع  الدوام واالأ

القن������اع وقتما ت�س������ائين، واإليك كيفية القيام 

بهذا:

• ابدئ������ي باإح������داث تغيير ف������ي موقفك 
غيري منظورك تجاه الحياة، لديك خيارات 

كوني مبدعة، �س������عي قائمة بع�سرة خيارات 

لتح�س������ين موقفك، اعملي عل������ى اأن تدونيها 

ولى هي  جميعاً ق������د ال تكون الخي������ارات االأ

ف�سل، كثيراً ما تاأتي اأف�سل الخيارات في  االأ

موؤخرة القائمة، تخيري منها واحداً واتخذي 

ولى. الخطوة االأ

- راقبي لغة حديثك بعناية اأوقفي حديث 

الذات ال�سلبي، وعما يمكن، وما يتوجب، وما 

أنا ذات  ال يمكن. ابدلي ذلك بعبارات تاأكيد ا
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أ�ستحق حياة اأف�سل، اإنك  أنا محبوبة؛ ا قيمة؛ ا

لن تالحظي تغييراً جذرياً ما بين يوم وليلة، 

حداث تكامل بين  اإنها عملية تاأخذ وقت������اً الإ

هذه المعتقدات على الم�ستوى ال�سعوري قد 

مر  تبدو في البداي������ة خاطئة قدميها اأول االأ

أن�س������حك باأن  أنها اأفكار، ثم انطقيها ا عل������ى ا

فكار،  ت�ستخدمي بطاقات �سغيرة لتدوين االأ

ث������م اقرئيها ب�س������وت على كل ي������وم بكل ما 

ت�س������تطيعينه من م�س������اعر بتكرار هذا �سوف 

تزرعين بذرة في عقل������ك الباطن اإن عقلك 

ال يعرف الف������ارق بين ما هو حقيقة وما هو 

خيال؛ اإنه يقبل الر�سالة بب�ساطة.

لهام تمتعي بو�سع خطة  - ابحثي عن االإ

خرين قد  جديدة لحيات������ك واعلم������ي اأن االآ

حولوا م�س������ار حياتهم بع������د خو�س تحديات 

�سعبة. اعثري على �سخ�س واحد لن يتحمل 

موقف ال�سحية، واطلبي منه دعماً اإيجابياً 

اإذا ما بينت اأنك جادة في اإحداث تغيير في 

�سخا�س المنا�سبين �سيبدون  ظروفك، فاإن االأ

خرين الذين ال  تجاوباً. احذري ال�سحايا االآ

يرغبون في التغيي������ر اإنك بحاجة اإلى طاقة 

اإيجابية لكي تحررك. 

� - قناع �الن�سغال �لد�ئم:

كثر ا�ستخداماً من بين  هذا القناع هو االأ

قنعة. من ترتديه تجد نف�س������ها في  جميع االأ

ان�سغال دائم: تلتقط هذا وتلقي بذاك، وتعد 

عمال،  قوائ������م المه������ام، وتتطوع للقي������ام باالأ

وتنتج وتكون دائماً في حركة دائبة.

اأعلم ما تفكري������ن فيه: »تلك هي حياتي 

أرت������دي ه������ذا القن������اع حق������اً؟«  ن، فه������ل ا االآ

ولم�س������اعدتك على التمييز بين االن�س������غال 

الحقيق������ي وبين القناع، اأجيب������ي عن هذين 

ال�سوؤالين: 

• ه������ل يمكنك الجلو�س وح������دك دون اأن 
تفعلي �سيئاً؟

• اإذا توقف������ت عن العمل، فهل �س������تظلين 
بقيمتك؟

اإن »الم�سغولة دائماً« تمقت فكرة اإ�ساعة 

أة ال تمنح نف�س������ها  الوقت بال عمل، تلك المرا

وقت فراغ، وتخ�سى اأال تجد ما تفعله وقناع 

آلية ماهرة للدفاع  االن�سغال الدائم هذا يعد ا

عن النف�س ت�س������اعدها على تفادي مواجهة 

مر لي�س م�سادفة  م�س������اعرها الحقيقية؟ االأ

فالم�س������اعر هي جوهر كل ق������رار تتخذينه 

لتغيير حياتك.

ن في هذا: ماذا لو اأدى ت�سارع  فكري االآ

ج������دول اأعمالك المحموم اإلى ا�س������تنزافك؟ 

م������اذا تفعلين؟ �ست�س������طرين اإل������ى التوقف، 

فالحياة له������ا طريقتها في مفاجاأتك ببع�س 

الم�ساعب عندما يكون هذا اآخر ما يخطر 

عل������ى بالك. وقد تاأتي المفاجاأة على �س������كل 

أو ف�س������ل في العمل  أزم������ة قلبية، اأو طالق، ا ا
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على �س������بيل المث������ال. حينم������ا تجبرين على 

التوقف والتفكير، تكون لديك فر�سة عظيمة 

لمواجهة األمك العاطفي الدفين ت�ستطيعين 

�سئلة: فح�س نف�سك بهذه االأ

• لماذا اأعي�س بهذه الطريقة؟
• ما الذي اأهرب منه؟

• ما الذي اأخ�ساه؟
عندما كنت اأغ�س������ب، كن������ت اأذهب اإلى 

أ في التنظيف، ولقد علم اأفراد  أبدا المطبخ وا

عائلتي اأن هذا تحذير باأن يبقوا بعيداً عني، 

فاأنظف واأغ�سل واأم�س������ح كل �سيء تقع عليه 

ن، فاأنا  أم������ا االآ عيني، لكي اأتجنب ال�س������عور ا

اآخذ وقتاً خا�ساً لنف�سي ال�ستيعاب ومعاي�سة 

اأعلم  اإنني  م�س������اعري، ومواجهة الحقيق������ة 

الكثير عن نف�سي عندما اأفعل ذلك. ولم يعد 

يام، لكنني  المطبخ مو�سع اهتمامي هذه االأ

أكثر ارتياحاً وا�سترخاًء. اأ�سبحت ا

ن تكوني  تمهل������ي، وراجعي احتياج������ك الأ

من�سغلة، هناك ثالثة احتماالت:

- اأنت متحم�سة لما تفعلينه، اإنك تحبين 

عملك، وهو يمنحك الطاقة كما اأنك تح�سلين 

على اأوقات راحة، وتفهمين اأهمية التوازن.

- اأنت بب�س������اطة بحاجة اإل������ى مزيد من 

الم�س������اعدة والدعم قائمة مهامك حقيقية، 

وكل ما فيها يتطلب اهتمامك والم�سكلة اأن 

ال اأحد ي�ساركك هذا العبء.

ن تكوني  - لديك دافع قهري غير �سحي الأ

من�سغلة ت�سيبين كل من حولك بالجنون، بينما 

عمال. تفرطين في اإ�سغال نف�سك باالأ

ولي������ن بقناع  ال عالق������ة لالحتمالي������ن االأ

االن�س������غال الدائم اإنهما يعنيان اأنك من�سغلة 

أن������ك بحاجة اإلى  بالفع������ل، وعلى الرغم من ا

فعل �س������يء يقلل م������ن الع������بء الملقى على 

أنه لي�س علي������ك اأن تبحثي عن  عاتق������ك، اإال ا

نك ال ترتدينه اأ�س������اًل  طريقة لنزع القناع الأ

ولكن اإذا وجدت نف�سك تقعين في االحتمال 

الثالث، فاإنه من المهم اأن تكت�س������في ال�سبب 

لم الذي  وراء ه������ذا الداف������ع القهري م������ا االأ

تريدي������ن تفادي������ه؟ ما نظ������ام االعتقاد الذي 

تعتنقين������ه ومفاده اأن الحي������اة كلها عمل جاد 

بال وقت للترفيه.

لي�ض المهم اأن تكوني م�سغولة

هم كثيرًا من ذلك هو اأن تعرفي والأ

فيما اأنت م�سغولة

❁    ❁    ❁

اإليك خطوات عدة يمكنك اتخاذها لنزع 

قناع الم�سغولة دائماً:

- تحدي � ب�س������كل يومي � الدافع القهري 

ن تكوني م�س������غولة �س������يفقد  الذي يدفعك الأ

القناع قوته الم�سيطرة عليك بالتدريج.

- خ�س�س بع�س الوقت الهادئ من اأجل 

نف�س������ك، ابدئي بع�سر دقائق ثم زيدي المدة 
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بالتدريج، اجل�س������ي وحدك في خ�سو�س������ية 

أو ق������راءة مجلة؛  تام������ة، ال م�س������اهدة تلفاز ا

أية  أي�س������اً نف�س������ي عن ا ففيهما ما ي�س������غلك ا

م�س������اعر تطفو عل������ى ال�س������طح، وفيما بعد، 

أف������كارك في دفتر مذكرات اأو حاولي  دوني ا

اأن تنطقيها ب�س������وت عال اأجل، ال غ�سا�سة 

في اأن تحدثي نف�سك ب�سوت عال!.

- تخل�س������ي من كل ما هو غير �سروري 

من قائمة مهامك.

� - قناع �لتفكير �لعقالني:

ه������ل ح������دث ووج������دت نف�س������ك و�س������ط 

مجموع������ة تخو�س في نقا�������س فكري مليء 

رقام الغام�س������ة؟ حديث ممل  بالحقائق واالأ

ب�س������كل ال ي�سدق، ويت�س������اعد اإلى درجة ال 

تحتم������ل وخ������الل العملية برمته������ا، ال تظهر 

أدن������ى عاطفة �س������عورية اإذا حدث لك ذلك،  ا

فلقد كنت في جل�سة من التفكير العقالني. 

أنني اأظن اأن الرجال يرتدون قناع العقل  مع ا

بقدر يفوق الن�ساء، اإال اأن بع�س الن�ساء يبالغن 

كاديمية  أتهن االأ في هذا الدور وي�ستغلن جرا

أة التي  أ�س������ياء اأخرى المرا ك�ستار يخفين به ا

تختبئ وراء هذا القناع تف�سل التفكير على 

ال�س������عور اإنها �س������ارمة في تفكيرها، تحيط 

نها تفقد  نف�س������ها بالمفاهيم والتحليالت والأ

ال�س������لة العاطفية )ها نحن اإزاء الم�س������اعر 

م������رة اأخرى(، فاإنها تجد �س������عوبة في اإقامة 

خرين في محي������ط العمل،  عالقات م������ع االآ

أو م�س������رفة  خا�س������ة اإذا كانت تعمل كمديرة ا

كما اأن خواءها العاطفي ي�س������بب لها م�ساكل 

أنها باردة  م������ع العائلة، التي تنظر اإليها على ا

ال تلق������ي باالً لهم، فم������ن يرتدين قناع العقل 

اليبدين الكثير من العاطفة!

أة تح������ب اأن تك������ون غاية في  ه������ذه المرا

المو�سوعية، وتعي�س حياة تحكمها القواعد 

والنظم، ويمكنها اأن تبرز اأي موقف للتعبير 

أثن������اء ذلك  ع������ن وجه������ة نظر معين������ة، وفي ا

تحر�س على اأال تطفو الم�س������اعر المرتبطة 

على ال�سطح، اإنها توؤمن باأن اإظهار العاطفة، 

أو الم�س������اعر عالمة على ال�س������عف، ولذلك  ا

������ل  فالب������د م������ن ال�س������يطرة عليها اإنها تف�سّ

أو الف�سل على الحياة  قاعة المحا�س������رات، ا

االجتماعية بما فيها من ب�سر وم�ساكل.

ماذا عن������ك؟ هل قال ل������ك اأحدهم ذات 

مرة »اإنك م�س������غولة بعقلك اأكثر مما ينبغي« 

أو اإنك تفرطين في التحليل؟ ا

لي�س هناك ما ي�سر في التفكير اإننا نقوم 

بذلك يومياً، اإنه مكوِّن �س������روري لت�س������ميم 

نمط الحياة الذي يعود عليك باأق�سى متعة 

اإال اأن التفكير ال يجب اأن يكون على ح�ساب 

الم�ساعر. اإن كل اإفراط في �سلوك ما يجلب 

�س������رراً ال نفع������اً، اإن حياتنا ت������دور في جزء 

كبير منها حول التفاعل مع النا�س، وتتطلب 
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اإقام������ة العالقات مع ه������وؤالء النا�س مثيرات 

أة التي ترتدي قناع  عقلية و�س������عورية والمرا

العقل قد ت�س������عر باأنها ه�س������ة �س������عيفة من 

خرين  خالل احتياج اأعمق للتوا�س������ل مع االآ

عاطفيا،ً وما يجلبه هذا من عدم ارتياح اإذا 

مر، فاإليك  كنت تواجهين �سعوبة في هذا االأ

اقتراحين:

- تعرفي على م�س������اعرك ف������ي محادثة 

ألفة مع كلمات الم�س������اعر  عامة، كوني على ا

أ�سعر بالملل، اإنني  أ�سعر بال�سعادة؛ ا المهمة: ا

غا�س������بة وبدالً من اأن تقول������ي: »اإن الترقية 

الجديدة التي ح�س������لت عليه������ا تعد اعترافاً 

بقدرات������ي على تنفيذ البحث الدقيق« قولي: 

نها تقر  أ�س������عر بالفخ������ر له������ذه الترقي������ة الأ »ا

بقدرتي على تنفيذ البحث الدقيق«.

- خالل المحادثات، ا�س������تخدمي ذكاءك 

خرين لتكن  العقلي في ا�ستك�ساف م�ساعر االآ

لعب������ة، اإذا كان هذا �س������يحفز اأفكارك قدمي 

خر  ردوداً دقيقة تعك�������س فهمك لما يقوله االآ

اأجل، هذا يعني اإبداء اهتمام حقيقي �سادق، 

حتى لو كان هذا �سعوراً جديداً بالن�سبة لك.

جي������د  تقيي������م  عل������ى  مثالي������ن  اإلي������ك 

»للم�ساعر«:

- يب������دو اأنك كنت �س������ديدة التلهف على 

�سراء هذا العقار

- من الموؤكد اأن هذا كان مخيفاً للغاية

�س������اليب الب�سيطة من  ممار�س������ة تلك االأ

�س������اأنها اأن ت�س������ع توازناً �س������ليماً بين قلبك 

وعقلك، و�ست�س������بحين اأكثر �سدقاً وواقعية 

مع من يعرفونك.

نقاذ: �-  قناع �الإ

حينما تنطلق �س������رخة اال�س������تغاثة، تكون 

أة  المنقذة اأول من يلب������ي، يُنظر اإلى تلك المرا

أنه������ا يد الم�س������اعدة ب�س������بب احتياجها  على ا

خري������ن، فالمنقذة  القه������ري اإلى م�س������اعدة االآ

أنه ال نجاة لهم من  تبحث عمن تنقذه، معتقدة ا

دونها، لذا ترغب في تولي م�سوؤليتهم �سعارها 

أنها، بينما تقدم  هو: »اإنهم بحاج������ة اإلي«. اإال ا

الم�ساعدة، قد تكون متغطر�سة وهي ال تدرك 

اأن احتياجها المتاأ�سل لتقديم العون قد ي�سهم 

ف������ي اإبقاء من ت�س������اعدهم في نف�������س الورطة 

يت�سح ذلك في مواقف يومية عديدة. 

»لقد يئ�ست من اأن يتعلم جون كيف يعد 

أنا له«. هل  �سهل اأن اأعده ا غداًء مفيداً من االأ

لعاب اأي�ساً؟  تمار�سين تلك االأ

هل تحمين على ما هو اأف�س������ل لغيرك، 

مهات  ب������ون؟ االأ بدالً م������ن اأن تتركيه������م يُجرِّ

المنقذات يبالغن في حماية اأطفالهن، وهن 

عادة يت�س������ببن في الم�س������تقبل في اأن ين�س������اأ 

طفال متم������ردي الطباع. اإذا اأردت  هوؤالء االأ

تف������ادي اأن يك������ون لديك مراهق������ون متعبون 

فخف�سي حمايتك لهم وهم �سغار.
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ن�ساأت معظم الن�ساء على الح�سا�سية تجاه 

خرين نحن بحك������م العادة من  احتياج������ات االآ

يرعى ويعتني، بينما الرجال هم ال�س������يادون 

ومن يوفرون الطعام، الخطر في هذا االفترا�س 

باأن الن�س������اء هن  الرعاة ه������و اأن قيمة الذات 

لديه������ن تقوم عل������ى قدرتهن عل������ى االهتمام 

خرين، ورعايتهم وهذا يجعلهن عر�س������ة  باالآ

لل�س������يطرة والخداع لقد تربت ماليين الن�ساء 

نانية اأن تعتني  بهذه الطريقة، ولي�س م������ن االأ

بنف�س������ك، وتهتمي بها اأوال،ً الن�ساء المنقذات 

يقعن في الورطة نف�سها �سهيدات البحث عن 

أنف�سهن  اال�ستح�س������ان، وهوؤالء الالتي يعذبن ا

ويحطنَّ من قدرها؛ وهنَّ يفعلَن ذلك ب�سذاجة 

وبا�سم الحب والدعم والرعاية واالهتمام هل 

جل  �س������عرت يوماً بالغ�سب لقيامك بالكثير الأ

أننا نتحدث هنا عن ال�سلوك  خرين؟ تذكري ا االآ

المفرط ولي�س العادي والطبيعي الذي يقوم 

�س������خا�س المتوازنون، ه������ل تعطين ما  ب������ه االأ

يف������وق الحب؟ هل تقدمي������ن دوماً احتياجات 

خرين على احتياجاتك؟ تجيب العديد من  االآ

الن�س������اء على هذين ال�سوؤالين باإيجاب �سادق 

متحم�س! اإليك اقتراحين لم�س������اعدتك على 

طرح هذا القناع جانباً:

❁ تفهم������ي اأن كل فعل تقومين به يحفزه 

غر�س ما لكل �سلوك غر�س، ا�ساألي نف�سك: 

ر�ساء احتياج �سخ�سي )اأن  هل اأقوم بذلك الإ

أنني اأقوم به بدافع حب  أم ا أك������ون محبوبة(، ا ا

أنتظر من ورائه مقاباًل؟  غير م�س������روط، وال ا

اإذا اأدركت اأنك �س������تكونين محبوبة من دون 

القي������ام بذلك، ه������ل �ستوا�س������لين لعب دور 

المنقذة؟

❁ حينما تقومين بدور المنقذة في المرة 

القادمة، تمهلي وا�ساألي نف�سك: »هل يحتاج 

نقاذ، وهل م�سوؤوليتي  هذا ال�س������خ�س اإلى االإ

أنقذه؟« اأن ا

اك�سفي عن حقيقة ذاتك، و�ست�سعدين 

بقيامك بذلك:

هناك خيط رفيع يف�سل بين بع�س هذه 

قنعة، خا�سة قناع البحث عن اال�ستح�سان،  االأ

نقاذ، ولقد  وقناع االن�سغال الدائم، وقناع االإ

قنعة ل�س������نوات لقد كانت  ارتديت ه������ذه االأ

أك������ون محبوبة لم اأكن  ن ا تلب������ي احتياجي الأ

أو  اأعرف لوقت طويل م������اذا تعني الحدود، ا

كون مثالية  ال�س������لوك التمكيني لقد ن�ساأت الأ

)كان������ت لدي ُمثٌُل عالية ومقد�س������ة( ولكنني 

أ�س������تطع الو�سول لهذه الغاية و�سبَّب لي  لم  ا

ح�سا�س بالذنب،  �س������ى واالإ هذا الكثير من االأ

أتغلب عليه. كانت والدتي  حتى تعلمت كيف ا

حفظه������ا اهلل دوماً تق������ول: »اأعطي، اأعطي، 

اأعط������ي، حت������ى النهاية« ولق������د اتَّبعت هذه 
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الكلم������ات لفترة طويلة م������ن حياتي البالغة 

ن اأكثر حكمة وهذه  أنا االآ ولح�س������ن الحظ، ا

اإحدى مي������زات التقدم في ال�س������ن، امتالك 

الق������درة على اختبار منظ������ور مختلف كنت 

أتمن������ى كثيراً ل������و اأمكنني الرج������وع بالزمن  ا

واإ�س������الح اأجزاء من حياتي، اإال اأن هذا لن 

لم،  يجدي نفعاً اإنني اأرف�س التركيز على االأ

ف�س������ل الم�سي قدماً وكلما  والذنب، من االأ

�سهل  راجعت اأغرا�سي ونواياي، اأ�سبح من االأ

اأن اأكون �س������ادقة من دون حاجة اإلى اأقنعة 

ني اأعل������م كيف اأعطي  أن������ا ممتنة الأ واليوم ا

أنه  ب�س������عادة، واأخدم واأحب بال �سروط، اإال ا

فراط،   تفادي االإ
َّ
ما زال من ال�س������عب عل������ي

قنعة كثيراً ما تكون  من ال�س������عب نزع كل االأ

برمجتن������ا بداخلنا، وق������د تختلط مع بع�س 

أو  المعتقدات غير المفهومة ب�سكل �سحيح، ا

أو الروحية. ال�سلبية، ا

نانية اأن تفكري في نف�سك. - من االأ

يدي العاطلة من اأدوات ال�سيطان. - االأ

اإذا ما ارتدين������ا قناعاً، فاإن هذا ال يعني 

أنف�سنا عقليا،ً اإننا  أننا بحاجة اإلى اأن نعنف ا ا

بب�س������اطة نرتدي قناعاً حينم������ا نريد اإخفاء 

ول،  آلية دفاعية ف������ي المقام االأ ألمن������ا. اإنها ا ا

ف�س������ل كبت  هناك اأوقات يكون فيها من االأ

م�س������اعرنا، ويكون من المنا�سب ارتداء قناع 

موؤقت.

  المقال من كتاب )كيف تعي�سين الحياة التي ت�ستحقينها( للكاتبة )ل�س هيويت(.

المرجع
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ثار. باحث ومخت�س في الآ ❁

بدو الطوارق
َّنرثوبولوجيَّةنرثوبولوجيةنرثوبولوجيَّة  درا�سة اأ

محمد علي الخطيب

❁

إنثروبولوجيا هي علم درا�سة الإنثروبولوجيا هي علم درا�سة الن�سان   الأ

ن�س������انية ف������ي كل زم������ان  إوالمجتمع������ات الإوالمجتمع������ات الإ

نثروبولوجيا  ومكان. وحين يتكلم علم������اء الأ

عوب سعوب سعوب  س������عب من ال�س������عب من ال� ������عب من ال�س������عب من ال�س سجتماع عن »ثقافة« �سجتماع عن »ثقافة« � وال

������ة وس������ة وس������ة واأنماط  س������دون طرائق المعي�س������دون طرائق المعي� ������دون طرائق المعي�س������دون طرائق المعي�س سنهم يق�سنهم يق� افافاإ

الحي������اة وقواعد الع������رف والتقاليد والفنون 

والتكنولوجيا ال�س������ائدة في ذل������ك المجتمع 

ه ويلتزمون بها في وه ويلتزمون بها في وؤه ويلتزمون بها في  ������اس������اس������ا سع�سع� والتي يكت�س������بها اأ

�سلوكهم وفي حياتهم.

نثروبولوجي������ا تق������وم بفح�ص قيم  اإنَّ الأ

أينما وجدت  عوب، وفنونها، وفل�سفتها -سعوب، وفنونها، وفل�سفتها -سعوب، وفنونها، وفل�سفتها -ا سال�سال�

هذه ال�ش������عوب ووقتما توجد– وذلك بهدف 

االك�ش������ف عن التاالك�ش������ف عن التاأثي������ر المتبادل بي������ن البيئة 

������ان، وم������ن خالل محاوالت ش������ان، وم������ن خالل محاوالت ش������ان، وم������ن خالل محاوالت  شن�شن� الطبيعية واالإ

النا�������س الحياة والعمل ف������ي اآن واحد. فلكل 
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مجتمع �أو منطقة ثقافة خا�ص������ة بها، وتهتم 

������ير ص������ير ص������ير  ص بتف�ص بتف� � كبي������ر� كبي������ر�ً نثروبولوجي������ا �هتمام������اً �لأ

������ابه وص������ابه وص������ابه و�لختالف بي������ن �لثقافات  صلت�صلت� �أوج������ه �

 .
)1(
انيةصانيةصانية صن�صن� �لإ

ال�صحـراء الكبــرى:

������ي ص������ي ص������ي  صطل�صطل� منطق������ة تمتد م������ن �لمحيط �لأ

������رقاص������رقاص������رقاً، على  صحمر �صحمر � غرباً، حت������ى �لبح������ر �لأ

فريقي كل������ه، فهي �أكبر  ������مال ص������مال ص������مال �لأ صل�صل� �متد�د �

احة تقدر بنحو صاحة تقدر بنحو صاحة تقدر بنحو  صلعالم، وتغطي م�صلعالم، وتغطي م� �صحاري �

ل صل صل  صال�صال� ال�صال�ص صلمنطقة �صلمنطقة � مل هذه صمل هذه صمل هذه � ص. وت�ص. وت�
2
9 مليون كم

احات صاحات صاحات  صل�صخرية، وم�صل�صخرية، وم� اب صاب صاب � صله�صله� من �لجبال و�

هلية صهلية صهلية �لتي تغطيها  صل�صل� ������ي ص������ي ص������ي � ص�ص� ر� عة من صعة من صعة من �لأ صا�صا� ا�صا�ص ص�ص�

�ل�صحر�ل�صحر�ء  �لح�صباء و�لكثبان �لرملية. وتمتد �

�ء من �ء من �لمغرب،  �جز�جز� �لمنطقة �لمنطقة �لغربية على �أ �في �في �

اد، صاد، صاد،  صن، وت�صن، وت� ودصودصود� صل�صل� �لجز�لجز�ئر، وتون�س، وليبيا، و� و�

و�لنيجر، ومالي، وموريتانيا. 

�ل�صحر�ل�صحر�ء  ������ر ص������ر ص������ر �لو�حات على �متد�د � صتنت�صتنت�

�لكب������رى وتمتاز ه������ذه �لو�حات بخ�ص������وبة 

بار و�لينابيع.  ������تمد مياهها من ص������تمد مياهها من ص������تمد مياهها من �لآ صلتربة وت�صلتربة وت� �

������عين ص������عين ص������عين  صحات بنحو ت�صحات بنحو ت� ر عدد ه������ذه �لو� ويق������دَّ

������ر ص������ر ص������ر �لقرى حول هذه �لو�حات،  صحة. وتنت�صحة. وتنت� و�

�لمحا�صيل  سعة بع�سعة بع�س ������كانها في زرص������كانها في زرص������كانها في زر� صويعمل �صويعمل �

�ل�صحر�ل�صحر�ء في باطنها  �لزر�عية. وتحوي هذه �

�حتياطياً من �لنفط و�لغاز �لطبيعي  مخزوناً

افة �صافة �صافة �إلى ثرو�ت  ص�ص� إئر وليبيا، �إئر وليبيا، �إ �لجز�لجز� �في كل من �في كل من �

معدني������ة مهم������ة كالنحا�س، وخ������ام الحديد، 

والفو�سفات، واليورانيوم، وغيرها. 

ا المناخ فهو حار وجاف على امتداد  مَّ
أ ا

العام. وهناك م�ساحات �سا�سعة من المناطق 

ال�س������رقية والغربية من ال�سحراء الكبرى 

مطار عن  ال يزيد فيها المعدل ال�س������نوي لالأ

2،5مم. و�س������ربت درجة الحرارة في منطقة 

العزيزية في ليبيا رقماً قيا�سياً في �سبتمبر 

عام )1922م( اإذ بلغت نحو 58 درجة مئوية، 

وه������ذا اأعل������ى مع������دل للحرارة عل������ى كوكب 

ن. وتنخف�س  ر�س تم ر�سده ر�سمياً حتى االآ االأ

الحرارة خالل ف�سل ال�ستاء ليتراوح المعدل 

ما بين 10-16 درجة مئوية. 

ال�سكــــان: 

ال يتجاوز عدد �سكان ال�سحراء الكبرى 

المليونين. وهناك م�س������احات �سا�سعة تنعدم 

فيه������ا التجمع������ات ال�س������كانية الدائمة مثل 

رج( الغربية وال�س������هول الح�سوية  منطقة )االأ

في منطقة تانزيروفت في الجزائر. 

يرج������ع معظ������م �س������كان ال�س������حراء في 

اأ�س������ولهم العرقي������ة اإل������ى مزيج م������ن العرب 

والبربر، وهناك بع�س������اً من �سكانها يرجعون 

في اأ�سولهم ال�س������اللية اإلى العرق الزنجي. 

وتعتبر قبائل الم������ور والطوارق والطوبو من 

أكب������ر الجماع������ات التي تقطن ال�س������حاري  ا
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ويترك������ز الط������وارق - وهم م������ن الجماعات 

الناطق������ة بلغ������ة البرب������ر- ف������ي المرتفعات 

ا قبائل الطوبو وهي  مَّ
أ الو�س������طى والنجدية. ا

تنتمي اإلى �سالالت زنجية مختلطة، فتتركز 

في مرتفعات تب�ستي. 

يعتبر معظم �سكان ال�سحراء الكبرى من 

ل، ويعتمدون في حياتهم كلها على  البدو الرحَّ

بقار، وال�ساأن، والماعز،  رعي الحيوانات كاالأ

والجمال. ويم�سون حياتهم في التجوال في 

 . ال�سحراء بحثاً عن الماء والكالأ

الن�سـاط القت�سادي:

�س������ارة اإل������ى اأن بع�س القبائل  وتجدر االإ

أرا�سٍ زراعية ف������ي مناطق الواحات  تمتلك ا

ل������ون اإلى غيره������م فالحة هذه  أنه������م يوكِّ اإال ا

را�س������ي. وال تزيد الكثافة ال�س������كانية في  االأ

اأي منطقة من مناطق التجمعات ال�س������كانية 

حول الواحات عن 2000 ن�س������مة. وفي هذه 

المناطق يزرع ال�سكان التمر، ال�سعير، القمح، 

أ�سجار  ومحا�س������يل اأخرى، وقد ت�سل اأعداد ا

النخيل في بع�س الواحات اإلى ب�سعة اآالف. 

وقد نجد في بع�س المناطق التي تفتقر اإلى 

المياه نخلة واحد ي�س������ترك ال�سكان كافة في 

ح�ساد ثمارها. 

التنقل الرئي�سية  ويعتبر الجمل و�س������يلة 

في ال�س������حراء الكبرى، وفي بع�س المناطق 

ترتبط الواحات الرئي�سية بطرق معبدة. كما 

يمكن ا�س������تخدام الدراجات النارية و�س������يلة 

للتنقل عبر ال�سحراء، كما اأن هناك رحالت 

جوية تربط بع�س المناطق في ال�س������حراء 

.
)2(

الكبرى

������مة بين عدد من  اإنَّ مناطق الرعي مق�سَّ

القبائ������ل بحي������ث تمتلك كل قبيل������ة اأو وحدة 

قرابي������ة منطق������ة وا�س������عة مح������ددة تحديداً 

تقريبياً بو�س������اطة عالمات اأر�سية معروفة، 

أف������راد القبيلة التنقل داخل  ومن حق جميع ا

أو للزراعة بالقرب من  هذه المنطقة للرعي ا

ي فرد اأن يرعى  م�س������ادر المياه، وال يحق الأ

أو ي�ستفيد  حيوانات في اأرا�سي قبيلة اأخرى ا

أو اأن يَْعبُرها بموا�س������يه واإبله  آبارها ا بمي������اه ا

دون اأخ������ذ اإذن من �س������يخها بعد اأن يدفع له 

مقاباًل عينياً على ذلك. 

ولى لك�سب القوت  يعتبر الرعي الو�سيلة االأ

عند الطوارق اإذ يرحلون في ف�س������ول ال�س������نة 

خرى، �س������واء داخل  المختلفة م������ن منطقة الأ

أو نحو البالد المجاورة )مالي  منطقة الهقار ا

والنيجر(، غير اأن الرحالت ال�سنوية قد تمتد 

ة، يقطعون خاللها م�س������افات  اإلى �س������هور عدَّ

بلهم  طويلة، وجميعها من اأجل طلب الغذاء الإ

بل الثروة  وحيواناتهم، حيث ت�س������كل تربية االإ

�سا�س������ية عند طوارق الهقار. فعلى �س������بيل  االأ

هجار م������ن 10 اآالف اإلى  المث������ال تمتل������ك االأ
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بل اإل������ى جانب قطعان  أل������ف راأ�س من االإ 12 ا

أنواع ال�س������اأن التي تعي�س على  الماعز وبع�س ا

ودية الجافة.  منحدرات الجبال وفي االأ

وقد يبدو ظاهرياً اأن الطوارق ي�ستقرون 

في ال�س������نوات الممط������رة، لك������ن الواقع اأن 

مخيماته������م ال تتوقف ع������ن الترحال وتغيير 

اأماكنه������ا خ�سو�س������اً ف������ي بداية اخ�س������رار 

ن الط������وارق يَ������َرْوَن اأن كث������رة  المراع������ي، الأ

ع�ساب  االنتقال هي اأح�سن طريقة ت�سمح لالأ

بالنمو واالزدهار. 

اإنَّ رجال الطوارق هم الذين يرحلون بعيداً 

باإبلهم طلباً للع�سب، في حين تبقى خيامهم 

�سلي ويبقى فيها كبار ال�سن  في الموطن االأ

والد والخدم، والمثل ال�سعبي  والزوجات واالأ

الطارقي يحثُّ على حب الوطن مهما كانت 

الظ������روف: »وطنك وطنك ول������و كان جدباً« 

و»وطنك اأح�سن من وطن لي�س لك«. وهكذا 

يبقى الطارقي البدوي دائماً م�س������دوداً اإلى 

أثناء  أو ا أثناء تنقالته الداخلية، ا وطنه، �سواء ا

التنقل الف�سلي اإلى الخارج. 

غارة  وحتى مطلع القرن الع�سرين كانت االإ

–عن������د اأغلب قبائ������ل الطوارق– ج������زءاً من 
الحياة االقت�س������ادية البدوية، وهي الغارات 

التي ي�س������نها المحاربون عل������ى قبائل بعيدة 

عن موطنهم خ�سو�س������اً في فترات القحط 

والمجاعات التي تتعر�س لها ال�سحراء. فقد 

يقطعون لتنفيذ الغارة مئ������ات الكيلومترات 

ياب بحيث ت�س������تغرق الغارة  في الذهاب واالإ

أ�سهر، مع اأن عملية الغارة نف�سها  ة ا كاملًة عدَّ

ال ت�ستغرق اأكثر من دقائق. 

تنق�س������م الغارات ال�س������حراوية عادًة اإلى 

ق�س������مين: الغارة ق�س������يرة الم������دى، والغارة 

ول يقوم عدد  بعي������دة المدى، ففي الن������وع االأ

آتية من  فراد بالتر�سد لقافلة ا محدود من االأ

بعيد، ثم يفاجئونها، وخالل دقائق يجمعون 

�س������الحها وموؤونتها وحيواناته������ا، ثم يفرون 

ب�س������رعة، ومثل هذه الغ������ارات المحدودة ال 

ت�سل اإلى م�ستوى الن�ساط النظامي للقبيلة، 

فراد.  واإنما تبقى على م�ستوى االأ

������ا الغارة بعيدة الم������دى فتحتل مكاناً  مَّ
أ ا

ف������ي النظ������ام االجتماعي للمجتم������ع القبلي 

الطارقي، فقد يبلغ عدد الم�س������تركين فيها 

ا عن�سر نجاحها  مَّ
أ اأكثر من خم�سين محارباً، ا

فيتوقف على المفاجاأة التامة، وعلى ال�سرعة 

وتق�سيم العمل بين اأفرادها، بحيث يتم جمع 

الغنيمة والفرار بها بمنتهى ال�سرعة، وب�سكل 

أو ي�س������تحيل اللحاق بالمغيرين،  يتعذر معه ا

غارة ال تقل عن  ولهذا ف������اإن اأقرب نقطة لالإ

700 كم. 

ولكن في بداية القرن الع�سرين، وتاأ�سي�س 

دارة الفرن�س������ية ف������ي و�س������ط ال�س������حراء  االإ

وخ�سوع الطوارق نهائياً لها عام )1905م(، 
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مر الذي  ، االأ اأ�سبحت الغارات ممنوعًة ونادرًة

ن�س������طة  أنواع جديدة من االأ اأدى اإل������ى اإيجاد ا

 .
)3(

االقت�سادية البديلة في البيئة البدوية

ونتيجة الت�سال معظم ال�سعوب والقبائل 

والجماعات الب�س������يطة، من بدو وجماعات 

هام�سية، بالح�سارة الغربية، اكت�سبت كثيراً 

من مالم������ح النظام االقت�س������ادي الحديث، 

مر  فعرفت فكرة ال�سوق والتعامل بالنقود، االأ

الذي اأدى بالتالي اإلى حدوث تغيرات عميقة 

في حياتها االقت�سادية، وبخا�سة في اأنماط 

التبادل التقليدية وتجارة القوافل. 

نَّ منطق������ة الهقار فقيرة من حيث 
أ وبما ا

������ة القابل������ة للمبادلة خارج  الث������روات المحليَّ

المنطقة، فق������د لجاأ الط������وارق اإلى مزاولة 

الن�س������اط االقت�س������ادي الجدي������د وبديل عن 

غارة ور�سوم المرور التي كانوا يفر�سونها  االإ

على القواف������ل التي تمر باأرا�س������يهم وتمثل 

ه������ذا الن�س������اط في تج������ارة )المل������ح( التي 

رّوجوا لها منذ �س������نة )1896م(. حيث ياأتون 

بكمي������ات الملح م������ن منطقة الم������دروز في 

اأق�س������ى ال�سمال ال�س������رقي من الهقار، لتباع 

للجماعات الموجودة على حافة ال�س������حراء 

أ�سا�س������ية في  الجنوبية، واأ�س������بح الملح مادة ا

تجارة )المقاي�س������ة( حيث ت�س������تبدل حمولة 

واحدة من الملح باأربع مثيالتها من الذرة. 

تتج������ه قواف������ل الط������وارق نح������و جب������ال 

أبريل ومايو من كل  ندروير« في �س������هري ا »االآ

�س������نة )ت�س������م القافلة الواحدة حوالى 100 

َجَمل( فتقطع بين ذهابها واإيابها م�سافة قد 

ت�س������ل اإلى 1400كم اأو 1600كم، وذلك بما 

فيها م�س������افة التنقل بين محاجر الملح. ثم 

تتوجه القوافل العائ������دة نحو مالي والنيجر 

حيث ت�س������تبدل حم������والت الملح بال�س������روج 

�س������لحة والِنعال والجبن الجاف اإ�س������افة  واالأ

اإلى الذرة، وهي ال�سلع والمواد الغذائية التي 

أ�سواق تمنرا�ست.  يبعها الطوارق في ا

أنه حتى �سنة )1962م(،  والخال�سة هي ا

ظ������ل البناء االقت�س������ادي التقليدي للطوارق 

محافظاً على الخ�سائ�س التالية: 

1 – �سيطرة )المقاي�سة( كنظام للتبادل 

في االقت�ساد التقليدي. 

2 – االعتماد الكلي لل�سكان في غذائهم 

عل������ى التمر والذرة، وهي م������وارد ال تنتجها 

منطقة الهقار واإنما ي�ستوردها الطوارق من 

المناطق المجاورة بو�ساطة المقاي�سة. 

3 – ونتيجة لهذا فقد تطلب هذا النوع 

من التنظيم االقت�س������ادي تربية اأعداد كبيرة 

بل ل�سمان تجارة القوافل والتبادل.  من االإ

4 – بق������اء اعتماد الطارق������ي وارتباطه 

بنظ������ام الخدم في الخيم������ة، وبالحرطانيين 

 .
)4(

)المزارعين( في الميدان الزراعي
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�سـرة في مجتمع الطوارق: المـراأة والأ

أ�س������هم  تحّدث كثير من الرحالة وعلى را

أة الطارقية وعن  )ابن بطوط������ة( عن الم������را

الحري������ة الت������ي تتمتع بها ف������ي عالقاتها مع 

خري������ن، حتى اإنه باإمكانه������ا الجلو�س في  االآ

م������كان واحد وف������ي خلوة م������ع الغريب بعلم 

خير.  زوجها دون اعترا�س من االأ

أة في الطوارق مكفولة عن  وحرية المرا

طري������ق المجتمع قبل الزواج، فالطارقي 

أة قبل  ال ت�سيطر عليه فكرة التفوق على المرا

زواج������ه، كما اأن موقفه تجاهها ال يتغير بعد 

الزواج منها. فالفت������اة تتمتع بجميع المزايا 

التي يتمتع بها ال�س������اب عادة، ولهذا يالحظ 

اأن م�ستوى تعليمها متقدم عن ال�ساب، اإذ اإنه 

منذ ال�س������غر تهتم بها والدتها بحيث تعلمها 

تف�س������يل المالب�س وترقيعها وت�س������نيع �سعر 

الماع������ز والجلود وطريق������ة اإقامة )الخيمة( 

ه������ا وطريقة التزين للن�س������اء، كما تعلمها  وفكَّ

مزاد(  آلة )االإ كيف تلقي ال�ِسعر وتعزف على ا

آلة ت�سبه الربابة العربية.  المو�سيقية وهي ا

أة هنا دوراً هاماً في النظام  وتلعب المرا

ي������رث الطبقة التي  االجتماعي، فالطارقي 

تكون عليها اأمه، ب�سرف النظر عن الطبقة 

ب. كم������ا اأن الرجل  الت������ي ينتم������ي اإليه������ا االأ

الذي يتزوج �س������يدة اأعل������ى طبقة من طبقته 

االجتماعي������ة فاإنه عملياً ين������ال مكانة اأعلى، 

حتى لو ظلت مكانته م������ن الناحية النظرية 

أة الطارقية  هي مكانة قبيلت������ه. ويمكن للمرا

أق������ل منها منزلة اجتماعية  اأن تتزوج برجل ا

أراد  أي�ساً. لكن الرجل اإذا ا وال تفقد مكانتها ا

اأن يحافظ على مكانت������ه االجتماعية فعليه 

أة من  ف������ي هذه الحال������ة اأن يتزوج م������ن امرا

بناء  أو اأعلى منها ويحمل االأ طبقته نف�س������ها ا

مهاتهم.  آبائهم دون االنت�ساب الأ عموماً ا�سم ا

م هي التي  غي������ر اأن الط������وارق ي������رون اأن االأ

أبناوؤها  أبناءها قبل الوالدة لهذا فهم ا تحمل ا

أة من  أبناًء للرجل، فاإذا تزوجت المرا ولي�سوا ا

قبيلتها فاأوالدها يرجعون اإلى القبيلة نف�سها، 

والد لها  واإذا تزوج������ت من خارج قبيلتها فاالأ

أو قبيلته. واإذا توفي الزوج  بيهم ا ولي�س������وا الأ

م.  والد واأمهم يرجعون اإلى قبيلة االأ ف������اإن االأ

واإذا كان على قيد الحياة ووقع انف�سال بين 

والد يبقون مدة معينة مع  الزوجين ف������اإن االأ

.
)5(

م أبيهم ثم يرحلون بعدها اإلى قبيلة االأ ا

�ســرة: الـزواج وتنظيـم الأ

من �س������لطات رئي�������س القبيلة في مجتمع 

فراد اإما  أنه ي�س������تطيع اأن ياأمر االأ الط������وارق ا

أو اإيقافه، اإذا راأى  أو الحد منه ا بزيادة الن�سل ا

أو نق�ساً فيها اأو وجود  نمواً في موارد القبيلة ا

قحط يوؤدي اإلى انع������دام الموارد الطبيعية، 

وعلى هذا فقد تو�س������ل )الهق������ار( في اإطار 
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مثل  يكولوجي اإلى اإيجاد العدد االأ التوازن االإ

الذي يمكن توفير الغذاء المنا�سب له، حيث 

اأن هذه المنطقة ال تكاد ت�سد حاجة ال�سكان 

اإلى الغذاء. وبهذا ن�س������تدل على اأن الطوارق 

�سرة.  قد عرفوا تنظيم االأ

������ا الزواج ف������اإن الطارق������ي ال يُْقِدم  مَّ
أ ا

أنه  علي������ه اإال في �س������ن متاأخرة بمعن������ى ا

ن������ادراً م������ا يت������زوج قب������ل �س������ن الثالثين 

أة قبل الخام�س������ة والع�س������رين على  والمرا

عك�س المجتمع������ات القبلية والبدوية في 

خرى.  المجتمعات العربية االأ

أ ف������ي العادة باأن  ومرا�س������م الزواج تبدا

أو اأقاربه  يذهب عدد من اأ�سدقاء العري�س ا

أ�سرته لخطبة الفتاة التي يرغبها، واإذا  أو ا ا

أ التفاو�س  ح�سلت موافقة والد العرو�س بدا

حول المهر والهدايا ح�سب العرف المتبع 

في كل قبيلة. فمثاًل طبقة النبالء يتكون 

تباع  ا االأ مَّ
أ مهر فتاتهم من �س������بع ني������اق، ا

أم������ا طبقة العبيد والخدم  فثالث نياق، وا

فالمهر عندهم ناقة واحدة وب�سع روؤو�س 

�سياه. 

ف������ي خيمة  وليل������ة العر�������س يو�س������ع 

العرو�سين كمية من الرمل تف�سل بينهما 

أيام ال يقترب العرو�س������ان  وتبقى ثالث������ة ا

ن وراء ذلك فل�سفة  خاللها من بع�سهما، الأ

ولى  أنه ف������ي الليلة االأ أ�س������ا�س ا تقوم على ا

تكون العرو�س )اأختك( وفي الثانية تكون 

ا  مَّ
أ )اأمك( وفي الثالثة تك������ون )حماتك( ا

في الليلة الرابعة فهي )زوجتك( وبعدها 

تُ������زال كمية الرم������ل هذه. وتتم مرا�س������م 

الزواج في بيت الزوجة حيث تقيم العرو�س 

قل، وقد  في بيت اأهلها لمدة عام على االأ

تمتد اإلى خم�س �سنوات وهي الفترة التي 

تعد العرو�س فيها جهازها، ثم ياأتي الزوج 

خذها في حفلة خا�سة اإلى منزله وقد  الأ

أكثر تم اإنجابهم  أو ا ي�س������حبه معها طف������ل ا

خالل ه������ذه الفترة حيث اإن������ه كان يتردد 

عليها ويعا�س������رها في دار اأهلها ثم يعود 

قامة في مخيم والديه.  لالإ

وهناك فل�سفة اأخرى وراء اإقامة العرو�س 

هذه الم������دة بمن������زل والديها وه������ي اإعطاء 

الزوجي������ن الفر�س������ة الكافي������ة للتعرف على 

طباع كل منهما كما يلم�سان في الوقت نف�سه 

الم�سوؤولية العائلية حتى ال ينف�سالن وحتى 

يقّدران الحياة الزوجية. 

وتعدد الزوجات عندهم موجود لكنه نادر 

عل������ى الرغم من معرفتهم باإباحة ال�س������ريعة 

�سالمية لهذا التعدد. ومن �سمن ال�سروط  االإٍ

التي يوؤكدون عليها للخاطب قبل الزواج هو 

قامة خارج  ع������دم التعدد وعدم الهج������رة لالإ

 .
)6(

اأر�س القبيلة
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مراحـل العمر في مجتمـع الطوارق:

ف������ي مجتم������ع الط������وارق يم������ر الفرد 

بمراحل اجتماعية عّدة تحددها الجماعة 

خالل مراح������ل نموه م������ن الطفولة وحتى 

ال�سيخوخة. ويطلق )الهقار( على ال�سغير 

آرا( هو ا�سم يطلق على اأي خلفة كانت  ا�سم )ا

ن الطفل  أنثى اأو حيوان. ذلك الأ أو ا من ذكر ا

عند الطوارق في ه������ذه المرحلة ال يتمتع 

باأية اأهمية اجتماعية. كما اأن عاداتهم في 

طفال ت�سبه اإلى حد كبير عادات  ت�سمية االأ

)الهنود الحم������ر( الذين يعتقدون في كثير 

أ�س������ماء  ا من المظاه������ر الطبيعية. فهناك 

)البرد( اإذا كان الطفل قد ولد في مو�س������م 

أو يدعى  مطار وهناك من تدعى ا البرد واالأ

نه ت�سادف  أو الجربوع( الأ أو النمر ا )الغزال ا

أثناء الوالدة.  مرور هذه الحيوانات ا

أ الطفل في لب�س  وفي �سن )ال�ساد�سة( يبدا

)ال�سروال( الذي ي�سمونه )عرجاج( وتقام له 

في هذه المنا�س������بة حفلة خا�س������ة يح�سرها 

اأقاربه، واعتباراً من هذه المرحلة ي�سبح من 

أو  حقه اأن ي�سارك في حرا�سة قطيع الماعز ا

مرافقة الراعي فقط دون الم�ساركة الفعلية 

أ في تعلم القيافة  وذلك عند النبالء. ثم يبدا

آثار مختلف الحيوانات وحتى  والتمييز بين ا

أ في  ن�س������ان. وعند �س������ن البلوغ الفتى يبدا االإ

أنه  خرين ا و�س������ع اللثام ثم ينزعه ليُْظِهر لالآ

ا بالن�سبة للفتاة  مَّ
أ قد و�سل اإلى �سن البلوغ. وا

فبعد ظهور )الحي�س( تبداأ في و�سع الرداء 

.
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على ج�سمها

الطبقــات الجتماعيـة:

كبر ال������ذي يراأ�س اتحاد  اإنَّ الزعي������م االأ

مجموع������ة قبائل الهقار يحمل ا�س������م )اأمينو 

المال������ك  وتعن������ي   Amino Akal أكال(  ا

أمي������ر الب������الد. ولكل قبيلة زعيم ي�س������مى  أو ا ا

)اأمرار( Amrar اأي المحترم، وهي تقابل 

كلمة )�سيخ( لدى القبائل العربية. 

وتتحدد وظيفة ال�س������لطان في اإ�سرافه على 

أرا�س������ي الطوارق في منطقة الهقار التي تعتبر  ا

عداد  ملكية جماعية. كما يجمع اأفراد القبائل لالإ

أو  أرا�س������ي القبائل ا للحرب اإذا وقع تهديد على ا

ثروته������ا. كما يقرر رحيل الث������روة الحيوانية اإلى 

را�سي المجاورة وقت الجفاف.  االأ

أمي������ر البالد بجم������ع الجزية من  ويقوم ا

تباع بم�س������اعدة �س������يوخ القبائل، وتت�سمن  االأ

الجزي������ة مواد عيني������ة مثل التم������ر، والذرة، 

�س������ياء  بل، والماعز، وحتى االأ وال�س������من، واالإ

الم�س������نَّعة الت������ي ت�س������توردها القبائ������ل من 

الواحات اأو من البالد المجاورة. 

وف������ي مقابل هذا تق������وم القبيلة بحماية 

تب������اع والمزارعين م������ن اأي خطر خارجي  االأ

وبقوة ال�سالح. 
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يموهار( تحتل مكانة �سيا�سية  وقبيلة )االأ

واجتماعي������ة في مجتمع الط������وارق اإذ تعتبر 

�ساحبة الحكم والتوجيه في المنطقة فمنها 

يعين الطوارق رئي�سهم. 

وكثي������راً ما يعبِّر الطوارق عن ال�س������لة 

الدموي������ة القوية التي تربط بين �س������خ�س 

أنها رابطة اأ�س������يلة اأو جذرية  آخ������ر على ا وا

ن�سبة اإلى جذر ال�سجر. واإذا كانت القبيلة 

هي اأكبر وح������دة قرابية في المجتمع فاإن 

الوح������دات القرابي������ة التي تن������درج تحتها 

كالتالي: 

أو  أ�سرة ممتدة، بدنة، بطن ا أ�سرة نووية، ا )ا

ع�سيرة، القبيلة(. 

ويتكون النظام االجتماعي عند الطوارق 

من خم�س طبقات رئي�س������ية ت������كاد تكون في 

معظمه������ا مغلقة ووراثي������ة ال يمكن تغييرها 

وهي ح�سب الترتيب التنازلي التالي: 

1 – طبق�ة النبالء.

تب�اع. 2 – طبقة االأ

3 – طبقة العبيد.

4 – طبقة الحرفيين.

5 – طبقة الحرطانيين )المزارعيين(.

ولى تق������ع في اأول ال�س������لَّم  فالطبق������ة االأ

أن�س������ابهم  االجتماعي، وذلك ب�س������بب نقاوة ا

والتزامه������م بنظام ال������زواج الداخلي. وهذا 

التق�سيم الطبقي اأمر قديم قدم تراث البداوة 

وه������م الذين -اأي طبق������ة النبالء- تتركز في 

أيديهم ال�سلطة والزعامة.  ا

تباع وهم  والطبقة الثانية: هي طبقة االأ

الذي������ن يدفع������ون الجزية، وهم ب�س������كل عام 

أكثر ث������روة من النبالء من حيث عدد روؤو�س  ا

الحيوانات التي يمتلكونها. 

والطبقة الثالثة: ه������ي طبقة الحرفيين 

–ويمار�س������ون  ويطل������ق عليه������م )المعلمين( 

خ�س������اب والحالقة  اأعماالً مثل المعادن واالأ

والحجامة. 

أو  ������ا طبقة الحرطانيي������ن والعبيد –ا مَّ
أ ا

أو  الخدم- فه������ي تعني طبق������ة الفالحين ا

المزارعين الذين ي�سكلون العن�سر الب�سري 

أ�سفل ال�سلَّم  ر�س، وهم في ا الم�ستقر في االأ

االجتماع������ي. وهم في اأ�س������لهم اإما عبيد 

أو  َقِدم������وا للطوارق من )مال������ي والنيجر( ا

������ِرهم في الحروب ثم  َ�سْ
أ أو ا تم �س������راوؤهم ا

ا ينتمون اإلى اأ�س������ل زنجي  . واإمَّ
)8(

تح������رروا

ر�������س وباأعمال البناء  ويقومون بزراعة االأ

عمال  والتجارة و�س������يء م������ن ممار�س������ة االأ

المكتبية وما اإليها. 

وعل������ى الرغ������م م������ن زوال ال������رق كنظام 

اجتماعي في مجتمع الطوارق التقليدي اإال 

اأن روا�س������به قد بقيت اإلى �سنوات قليلة قبل 

اال�س������تقالل، حيث كان عدد العبيد )الخدم( 

ة يفوق اأعداد القبيلة نف�سها.  في قبائل عدَّ
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وهناك طبق������ة اأخرى عل������ى جانب 

همي������ة هي طبق������ة )المرابطين  من االأ

ورج������ال الدين( وه������م يمثلون الجماعة 

الدينية التي يحمل اأفرادها البركة التي 

أباً عن ِجد. ويقوم رجال الدين  توارثوها ا

بتعلي������م القراآن الكري������م واللغة العربية 

لجماعات �س������غيرة من تالميذهم، كما 

حجب������ة ومعالجة  يقوم������ون بكتاب������ة االأ

ون النا�س في ال�سالة 
ُّ
المر�س������ى، ويوؤم

فيما  ال�س������رعية  الن�سو�س  ويف�س������رون 

والميراث  ال�سخ�س������ية  حوال  باالأ يتعلق 

وما �س������ابه ذلك. وكذلك يقومون بدور 

ال في حل الخالفات التي تظهر بين 
َّ
فع

االأحالف من قبائل الطوارق. 

ويتبع المجتمع الطارقي نظام الزواج 

أو م������ن الخارج، حيث نجد  من الداخل ا

أنهم يقوم������ون بتزويج بناتهم لرجال من  ا

خارج القبيلة بن�س������بة تبلغ )40%( وذلك 

من اأجل تدعي������م القبيل������ة باأفراد جدد 

ناث هو  خا�سة واأن االنت�س������اب لخط االإ

ال�س������ائد لديهم. فالفرد ين�سب اإلى اأمه 

ويعود ليعي�س معها داخ������ل قبيلتها. اأما 

�سرة المف�سلة لديهم فهي التي  حجم االأ

طفال فيها بين خم�س������ة  يتراوح عدد االأ

 .
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اإلى ع�سرة اأطفال

القيــــم المرتبطـــة بارتـــداء اللثام لدى 

الطوارق:

ترتبط عملية ارتداء اللثام في المجتمع 

أ�سا�سيين هما:  التقليدي للطوارق بمظهرين ا

1 – مرحل������ة العم������ر التي ي�س������ل اإليها 

الطارقي لكي ي�سبح من حقه ارتداء اللثام. 

2 – الطقو�س الم�ساحبة لعملية ارتداء اللثام. 

وي�سمى اللثام في الطوارق بالثاجلمو�ست 

زرق  وهو عبارة عن قطع������ة من القما�س االأ

الالمع )عند النبالء( الم�س������نوع في )مالي 

تب������اع(،  بي�������س عن������د )االأ أو االأ والنيج������ر( ا

زرق-  أنواعه - الل������ون االأ وتتاألف اأح�س������ن ا

أ�س������رطة طويلة كل �سريط منها حوالي  من ا

ثالثين �س������نتيمتر، يخاط بع�سها اإلى بع�س 

بحيث يت������رك فراغ بين كل �س������ريط واآخر 

يتيح ل�س������احب اللثام التنف�س وعادة ي�سل 

أربعة اأمتار ون�سف المتر.  طول اللثام اإلى ا

أنهم يرون  زرق اإلى ا وتعود اأهمية اللث������ام االأ

أنه ي�س������اعد على تكوين طبقة من ال�سحم  ا

أو الدهن على وجه �ساحبه تجنبه الت�سقق  ا

الذي قد يحدث ل�س������دة جفاف ال�سحراء، 

وله������ذا ال يُغ�س������ل اإال بعد ا�س������تعماله مدة 

طويلة. 

بي�س فت�سير بع�س الروايات  ا اللثام االأ مَّ
أ ا

أنه انت�سر بين الطوارق عن طريق العرب،  اإلى ا

تباع. والمالحظ اأن  وهو الذي ي�س������تعمله االأ
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طريقة ارتداء اللثام ت�س������ير اإلى القبيلة التي 

ينتمي اإليها الفرد. 

وم������ن ينزع لثام طارقي ف������ي المجتمع 

التقلي������دي معناه )الم������وت( والعالقة التي 

تميز الطارقي )ال�س������يد( عن بقية الفئات 

خرى ف������ي هذا المجتمع ه������و )اللثام(،  االأ

فالعبي������د القدم������اء والخ������دم والمزارعون 

ال يرت������دون اللثام. وللثام قي������م اجتماعية 

خا�س������ة اإذ ال يمك������ن لطارق������ي اأن يتكل������م 

مع طارق������ي اآخر اأكبر منه �س������ناً وقد نزل 

أنفه. فمثل هذا الموقف  أرنبة ا لثامه اإل������ى ا

يحتِّ������م عليه اأن يرفعه بحي������ث ال يُظهر اإال 

عيناه، وذل������ك احتراماً لمحدث������ه، كما اأن 

أثناء النوم  الطارق������ي ال ينزع لثامه حت������ى ا

كل اأو حي������ن العمل. ومن جانب اآخر  أو االأ ا

أة ال ترتدي اللث������ام مهما بلغت  فاإن الم������را

من ال�س������ن، متزوجة كان������ت اأو غير ذلك، 

وهي تفتخر بزوجها ال������ذي ال ينزع اللثام 

اأمامها. وقد تمتدحه عند الن�س������اء بقولها 

)ع�ست مع زوجي ع�سرين �سنة دون اأن اأرى 

أنه في نظره������ا كان طوال هذه  فم������ه( اأي ا

الفترة زوجاً محترماً، طاهراً نظيفاً. وقد 

ة  ارتبطت بظاهرة ارتداء اللثام فرو�س عدَّ

نثروبولوجيين اختلفت  ال������ة االأ لبع�س الرحَّ

في تف�س������يرها حول �سبب تم�سك الطوارق 

�س اأهمها فيما يلي:  باللثام، نلخِّ

أثناء الحرب وعند  1 – �س������هولة التخفي ا

خرى  القي������ام بعمليات الغزو على القبائل االأ

والقوافل. 

2 – تجني������ب الوج������ه رمال ال�س������حراء 

وحرارة �سم�سها المحرقة. 

3 – اإخفاء الجروح الناتجة عن الحرب 

التي ي�سترك فيها الطارقي حتى ال تحتقره 

زوجته عند الع������ودة، وبالتالي فلن تعزف له 

م�زاد(.  مو�سيقى )االإ

رواح ال�سريرة  4 – الخوف من ات�سال االأ

نف.  ن�سان عن طريق الفم واالأ بنف�س االإ

ومع هذا يبقى لغز اللثام تت�سارب حوله 

خباريين وكبار ال�سن.  اأقوال االإ

ا الدكتور )�سعيد فالح الغامدي( فيرى  مَّ
أ ا

اأن ال�سبب في و�س������ع اللثام على الوجه اإنما 

ترب������ة التي تثيرها  هو لوقاي������ة الوجه من االأ

الري������اح في ال�س������حراء، وللوقاية من حرارة 

ال�س������م�س المحرق������ة، ذلك بالن�س������بة للرجل 

أة الطارقية التي  الدائم التجوال عك�س المرا

تربة  تقي������م دائماً في داره������ا وال تتعر�س لالأ

وحرارة ال�س������م�س، ولذا فال �س������رورة من اأن 

 .
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ترتدي اللثام

ومع مرور الزمن اأ�سبح و�سع اللثام على 

وجه الرجل الطارقي ع������ادًة وتقليداً توارثه 

الَخلَف عن ال�َسلَف، واأ�سبح �سعاراً لعدد من 
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القبائل يميزها عن غيرها
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باحث ومترجم �ضوري. ❁

�سالموفوبيا  إالبحث عن جذور الإالبحث عن جذور الإ

اإبراهيم �سلوم

❁

��اموفوبيا حديثا���اموفوبيا حديثا���اموفوبيا حديثاً ��س�����س��� إ������طلح الإ������طلح ال ������طلح الس������طلح الس س ظهر م�س ظهر م�

في المجتمع������ات الغربية، ومعن������اه الخوف 

��ام بالمعن������ى الحقيقي، وبالمعنى ���ام بالمعن������ى الحقيقي، وبالمعنى ���ام بالمعن������ى الحقيقي، وبالمعنى  ��س�����س��� إمن الإمن الإ

المجازي الخوف من تلك الجماعات العرقية 

������لية س������لية س������لية اإلى هذه  س�س� التي هاجرت من بلدانها الأ

إلماني������ا واإنكلترا  إلماني������ا و أ المجتمعات في فرن�س������ا وا

ا�سا�سامية.. وقد  أنها اإ نظر ُنظر لخ، وينظر ُنظر ُلخ، ويُنظر لخ، وينظر لخ، وينظر ُنظر ُنظر اإليها على ا ..اإ

ولى في ال�سبعينيات  تم ا�س������تخدامه للمرة الأ

من القرن الفائت في كت������اب بعنوان: »ذاك 

لفه ولفه وؤلفه اآلن بيرفيت الذي عمل  وكان ديغول«، لموكان ديغول«، لم

وزيراً للتربية في عهد الجنرال ديغول حين 
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خير عن ظاهرة المهاجرين  تحدث ه������ذا الأ

العرب الم�س������لمين التي ب������داأت تثير المزيد 

من القلق والخوف لدى الفرن�س������يين نتيجة 

تزايد اأعدادهم وعدم اندماجهم بالمجتمع 

الفرن�سي.

وف������ي فت������رة الثمانينيات والت�س������عينيات 

������اعر الخوف س������اعر الخوف س������اعر الخوف  سمن القرن الفائت ازدادت م�سمن القرن الفائت ازدادت م�

لولوؤلء المهاجرين في  ونتيجة تزاي������د عدد ه������ونتيجة تزاي������د عدد ه������

������ة في فرن�سا وذلك س������ة في فرن�سا وذلك س������ة في فرن�سا وذلك  سهذه المجتمعات وخا�سهذه المجتمعات وخا�

ه الرئي�س ل������ى القانون الذي �س������نه الرئي�س ل������ى القانون الذي �س������ّنه الرئي�س  اإ ا�س������تناداً

الفرن�س������ي فاليري - جي�س������كار– دي�س������تان، 
ل. وقد تجلت هذه ������مل. وقد تجلت هذه ������ْمل. وقد تجلت هذه  ������مس������مس س ال�س ال� ّوال������ذي يتعلق بلّموال������ذي يتعلق بلّم

ريحات التي كان يطلقها سريحات التي كان يطلقها سريحات التي كان يطلقها  ساعر عبر الت�ساعر عبر الت� اعر عبر الت�ساعر عبر الت�س سالم�سالم�

������حافة في س������حافة في س������حافة في  سرج������ال ال�سيا�س������ة والفكر وال�سرج������ال ال�سيا�س������ة والفكر وال�

وروبية، والتي  فرن�س������ا وغيرها من الدول الأ

إتدعو اإلى الحد من ظاهرة الهجرة والوقوف  إتدعو 

ر سر سر  سحداث الحادي ع�سحداث الحادي ع� في وجهها. ثم جاءت اأ

������ر هذا س������ر هذا س������ر هذا  سم( لت�س������اهم في ن�سم( لت�س������اهم في ن� أيلول )2001 من ا

او�ساط الراو�ساط الراأي  أ كل وا�س������ع في سكل وا�س������ع في سكل وا�س������ع في ا س������طلح ب�س������طلح ب� ������طلح ب�س������طلح ب�س سالم�سالم�

وروبي  س������كل خا�������س������كل خا�������س والأ ������كل خا�������س������كل خا�������س سالعام الفرن�س������ي ب�سالعام الفرن�س������ي ب�

كل عام.سكل عام.سكل عام. سب�سب�

كل سكل سكل  سلى �سلى � �سالموفوبيا اإ إ وهكذا تحولت الإ وهكذا تحولت الإ

رية وتج�سدت بممار�سات سرية وتج�سدت بممار�سات سرية وتج�سدت بممار�سات  س������كال العن�س������كال العن� ������كال العن�س������كال العن�س س�س� أ من ا

د المهاجرين الم�سلمين، وبهجماتسد المهاجرين الم�سلمين، وبهجماتسد المهاجرين الم�سلمين، وبهجماٍت سعنيفة �سعنيفة �

ة الن�ساء سة الن�ساء سة الن�ساء  سباب وخا�سباب وخا� باب وخا�سباب وخا�س سلفظية وج�سدية على ال�سلفظية وج�سدية على ال�

اللواتي يرتدين الحجاب، وبالعتداءات على 

الم�ساجد والمقابر، وبعدم الرد على طلبات 

الم�س������لمين ف������ي مج������ال التعلي������م والرعاية 

أنها  ال�س������حية وبناء الم�س������اجد. ف�ساًل عن ا

أُطلق عليه عقيدة ال�س������ك في كل  دعمت ما ا

ما هو اإ�س������المي. وعلى �س������وء ذلك تحددت 

المواق������ف الر�س������مية وغي������ر الر�س������مية من 

أنا ن�سمع للمرة  �س������الموفوبيا وبدا ظاهرة االإ

ولى م�سوؤولين ورجال فكر في دول الغرب  االأ

وروبي يطالبون حكوماتهم ب�سرورة العمل  االأ

عل������ى ترحيل هوؤالء المهاجرين الم�س������لمين 

خر  اإلى بلدانهم في حين طالب بع�س������هم االآ

ن  أوروب������ا العجوز الأ ب�س������رورة بقائهم ف������ي ا

بقاءهم فيها ال ي�س������كل نقمة بل نعمة عليها، 

اإذ اإنه������م �س������يمدونها بدماء جدي������دة مليئة 

بالحيوية والن�س������اط قد تجعلها على المدى 

المنظور ت�س������تعيد دورها الفت������ي في البناء 

والعمران. وعلى هذا النحو اأ�س������بحت هذه 

الظاهرة وال تزال مثار جدل ونقا�س بعد اأن 

انق�سم المتهمون بها اإلى موؤيدين ومعار�سين 

كما �سنبين ذلك فيما يلي:

لق������د ذكرن������ا في م�س������تهل كالمن������ا اأن 

�س������الموفوبيا كان قد ا�ستخدم  م�سطلح االإ

ولى في فرن�س������ا  ب�س������كل عف������وي وللمرة االأ

في مطلع ال�س������بعينيات م������ن القرن الفائت 

�سمن كتاب: »ذاك كان ديغول« لموؤلفه اآالن 

بيرفيت ال������ذي كان وزيراً للتربية في عهد 
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الرئي�س �س������ارل ديغول. وف������ي هذا الكتاب 

يتحدث الكاتب عن لقاء جمعه مع الجنرال 

ديغ������ول قب������ل رحيله عن عالمنا في �س������هر 

ت�س������رين الثاني من العام )1970م( وتطرق 

فيه اإل������ى م�س������األة المهاجرين الم�س������لمين 

اإلى فرن�س������ا التي اعتبره������ا ديغول ظاهرة 

خطيرة تبعث على الخوف على ال�س������عيد 

ن هوؤالء  الديمغرافي في فرن�س������ا نظ������راً الأ

يتكاثرون بوفرة ويتم�س������كون  المهاجري������ن 

بذهنية وعقيدة دينية را�سخة في عقولهم 

تمنعهم من االندماج في المجتمع الفرن�سي، 

وروبيين  وذل������ك خالفاً لبقية المهاجرين االأ

ة عقود  الذي������ن جاوؤوا اإلى فرن�س������ا منذ عدَّ

لكنهم ا�ستطاعوا مع مرور الزمن االندماج 

فيها واالن�س������هار مع الفرن�سيين في بوتقة 

واحدة اإلى اأن اأ�س������بحوا ي�سكلون فيما بعد 

ثروة ب�س������رية لها. و�سمن هذا ال�سياق كتب 

بيرفيت يق������ول: »لقد اأوحى ل������ي الجنرال 

ديغول باأن فرن�س������ا على عتبة �سل�س������لة من 

الماآ�سي والم�ساكل ال ح�سر لها. وال�سبب في 

ذلك يعود اإلى اأن هوؤالء المهاجرين العرب 

الم�سلمين يتزايدون بن�سبة خم�سة اأ�سعاف 

ثم ع�سرة اأ�سعاف، في حين اأن الفرن�سيين 

ال ي�س������جلون اأي ارتفاع ف������ي عددهم. علماً 

اأن التغيير يكمن ف������ي المجتمعات الغربية 

و�س������اع الديمقراطية التي ت�سمح  ب�سبب االأ

للمرء في اأن ينتمي اإلى اأي حزب �سيا�س������ي 

أيه بحرية، بينما يكون التغيير  ويعبر عن را

�س������به م�س������تحيل في المجتمع������ات العربية 

ت�س������مح بممار�س������ة  نه������ا ال  �س������المية الأ االإ

الديمقراطية. واإذا بقي الحبل على غاربه 

فاإن الجمعية الوطنية الفرن�سية )البرلمان( 

�ست�س������م يوماً 200 ثم 400 نائب من اأ�سول 

عربية اإ�س������المية، وهل تت�سورون اأن ي�سبح 

اأحد هوؤالء رئي�ساً لفرن�سا؟ فنتيجة لمعدالت 

نج������اب يمك������ن اأن تنقلب ال�س������ورة ويتم  االإ

التغيير ل�سالح الم�سلمين، ويوم يتولى فريق 

من ه������وؤالء المهاجرين كل تبع������ات الدولة 

خر الذي  الفرن�سية �سيتناحر مع الفريق االآ

يعتبر نف�سه اأحق منه غيره في اإدارة �سوؤون 

فرن�سا. وهنا تقع الماأ�ساة بحيث الي�ستطيع 

اأي اأح������د ف������ي فرن�س������ا َمنْع ما يح�س������ل. 

التتلقفوا كل ما يلقى على م�س������امعكم من 

اأحاديث واأكاذيب حول الدمج، فهل يندمج 

الخ������ل مع الزي������ت؟ خذوا قارورة و�س������عوا 

فيها خاًل ثم ا�سكبوا فوقه الزيت، وحّركوا 

الق������ارورة، فاأثناءها �س������ترون اأن االفتراق 

ح�س������ل من جديد. وهوؤالء المهاجرون هل 

زرتموه������م في بيوتهم، وه������ل نظرتم اإليهم 

وهم يلب�سون الجالبية ويعتمرون القلن�سوة؟ 

اإنكم �ستعرفون جيداً باأنهم لي�سوا فرن�سيين 

أبداً. وال�سبب في ذلك يعود  ولن ي�س������بحوا ا
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ثنية المختلفة عن  اإلى تم�سكهم بهويتهم االإ

وروبية، مما ي�ساهم في ا�ستحالة  ثنية االأ االإ

العي�س الم�سترك بينهم وبين الفرن�سيين«. 

وهنا يريد الموؤلف م������ن وراء هذا العر�س 

اأن ي�س������د انتباه القارئ اإلى ه������ذه الواقعة 

وموؤداها: اأن فرن�سا لي�س������ت بلداً جغرافياً 

للفرن�س������يين فح�سب بل هي بلد جان جاك 

أناتول فران�س، وكل������ود برنار، اأي  رو�س������و، وا

البلد ال������ذي يحب الغري������ب ويفتح ذراعيه 

خير العي�س  أراد هذا االأ ال�ستقباله فيما اإذا ا

فوق ث������راه والتزم باأنظمت������ه وقوانينه التي 

أ�س������وًة بالفرن�س������يين  تعطيه حق المواطنة ا

أو تمييز. موؤكداً اأن لفرن�س������ا  من دون فرق ا

تاريخاً مجي������داً في ا�س������تقبال المهاجرين 

وتاريخ الهج������رة اإليها يعود اإلى منت�س������ف 

القرن التا�سع ع�س������ر حين اأ�سبحت فرن�سا 

وروبيين بامتياز. ففي حين  بلد الهجرة لالأ

كانت جاراتها م������ن الدول تبعث بمواطنيها 

اإلى اأمريكا كانت فرن�س������ا ت�س������تقبل العمال 

القادمين اإليها م������ن اأوروبا كلها لدرجة اأن 

المخرج الفرن�س������ي جيرار نوارييل و�س������ف 

فرن�سا باأنها »اأمريكا اأوروبا«. وبحلول العام 

)1891م( اأظهرت اإح�سائية باأنه كان يوجد 

في فرن�س������ا ملي������ون مهاجر م������ن البرتغال 

ألماني������ا و�سوي�س������را  وبلجي������كا واإيطالي������ا وا

واإ�سبانيا.

�س������المية فكانت  ا الهجرة العربية االإ مَّ
أ  ا

في العام )1905م( حين ا�س������تقبلت مدينة 

مر�س������يليا طالئ������ع المهاجري������ن المغارب������ة 

والجزائريي������ن الذين ج������اوؤوا اإليها ومن ثم 

انتقل������وا اإل������ى مدينتي لي������ون وباري�س طلباً 

للعم������ل باعتب������ار اأن بلدانه������م كانت تحت 

نير اال�س������تعمار الفرن�س������ي، وكان جلهم من 

ولى  البرابرة. وخالل الح������رب العالمية االأ

جلبت فرن�سا من م�س������تعمراتها زهاء 300 

األف جندي مغربي واأفريقي من ال�س������نغال 

ألمانيا. وعندما و�سعت  للقتال معها �س������د ا

آثر العديد من هوؤالء  ه������ذه الحرب اأوزارها ا

الجنود البقاء في فرن�س������ا. فمنهم من تزوج 

بفرن�سية، ومنهم من ذهب اإلى بالده ليتزوج 

ومن ثم لي�سطحب زوجته اإلى فرن�سا. وبين 

ولى والثانية جاء عدد  الحربين الكونيتين االأ

ال باأ�س به م������ن المهاجرين البولونيين ومن 

ر�س������تقراطيين لين�سموا  رمن والرو�س االأ االأ

جان������ب وينعموا بالعي�س  اإلى المهاجرين االأ

الدائم في فرن�سا. وخالل الحرب العالمية 

الثاني������ة )1939 -1945م( جاء )173( األف 

مغربي وجزائري وتون�س������ي اآخرين وقاتلوا 

مع فرن�سا �س������د االحتالل النازي. وعندما 

������ل معظمهم البقاء في  انته������ت الحرب ف�سّ

فرن�س������ا التي ا�س������تقبلتهم بكل مودة وطيبة 

خاطر نتيجة تفانيهم في الدفاع عن �سيادة 
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فرن�سا وا�س������تقاللها وطرد المحتل النازي. 

وهكذا ت�ساعفت اأعداد المهاجرين العرب 

أنا نراهم في  الم�س������لمين اإلى فرن�س������ا وبدا

معظم المدن الفرن�سية الكبرى وهم يعي�سون 

وروبية  جنب������اً اإلى جنب م������ع الجالي������ات االأ

خرى. وفي اإح�س������ائية ن�سرت في العام  االأ

اأن هن������اك )4( ماليي������ن  تبي������ن  )1982م( 

مهاجر من اأ�س������ول اأوروبية وعربية م�سلمة 

يحملون الجن�س������ية الفرن�سية اإلى اأن اأ�سبح 

ه������ذا العدد بح������دود )9( ماليين في العام 

)2015م( اأي بن�س������بة ت�ساوي 8% من مجمل 

عدد �سكان فرن�سا حيث ي�سكل المهاجرون 

الم�سلمون قرابة ن�سف هذا العدد، اإ�سافًة 

�سالم.  اإلى )50( األف فرن�سي متحول اإلى االإ

لكن الفارق الوحيد بين هوؤالء المهاجرين، 

وكم������ا يرى ذل������ك الباحث الفرن�س������ي جيل 

كيب������ل، هو اأن م������ن كان من اأ�س������ل اأوروبي 

ا�س������تطاع التكيف واالندم������اج في المجتمع 

خر  الفرن�س������ي، في حي������ن بقي الق�س������م االآ

الموؤلف من المهاجرين العرب الم�س������لمين 

منيعاً ع������ن االندماج. ويردُّ علماء االجتماع 

في دول الغرب �سبب ذلك اإلى وجود ذهنية 

محددة ومفاهيم معينة را�س������خة في اأذهان 

أة  هوؤالء وتتعلق بالنظرة اإل������ى الدين والمرا

والمجتمع والحياة ب�سكليها الخا�س والعام، 

�سالمي.  وكلها م�ستمدة من تعاليم الدين االإ

فمثاًل في فرن�س������ا ثمة مفاهي������م تدعو اإلى 

الحرية ف������ي التعبي������ر والتحررية من عبء 

باحية والمثلية، وهذه كلها م�سائل  الدين واالإ

تقف في وجه االندماج نتيجة الخوف لدى 

�سرة بعد اأن كثرت  هوؤالء المهاجرين على االأ

حاالت الطالق في المجتمع الغربي وتحرر 

المجتمع من ال�س������لطة الدينية، ومن �سلطة 

أي�س������اً بالتراجع.  ب الت������ي اأخ������ذت هي ا االأ

ب البيولوجي  فاليوم يوجد في المخابر االأ

ب ال�س������رعي. فمع  أنهى مفه������وم االأ ال������ذي ا

تجميد البيو�س وحقنها بال�س������ائل المنوي 

�س������من المخابر وم������ن ثم نقله������ا اإلى رحم 

أنا ن�س������هد والدات غير اعتيادية،  أة بدا المرا

وهي اأمور محبذة جداً من قبل العديد من 

ن�س������اء اأوروبا الغربية. كذلك هناك م�سائل 

تتعلق بالحي������اة اليومية مثل اأكل لحوم غير 

م�س������توفية ل�س������روط الذبح الحالل، وكيف 

جبان وهي ماأخ������وذة من معدة  يت������م اأكل االأ

الخنزير وت�س������مى »المنفح������ة« التي تجعل 

الحليب ي�سير جبناً، وكيف يمكن ا�ستعمال 

ن ق�س������ماً منه م�سنوع من دهن  ال�سابون الأ

الخنزير، وكيف يتم الزواج من اأهل الكتاب 

لطالم������ا اأن الم�س������لم ال يرث غير الم�س������لم 

ا  مَّ
أ كما اأن غير الم�س������لم ال يرث الم�س������لم؟ ا

أة فهناك من يحر�س على  فيما يتعلق بالمرا

ماكن العامة حتى ال ت�س������ود  �س������ترتها في االأ
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الفاح�س������ة وال يقع الرجال في المحرمات. 

ويطالب بعدم االختالط بين الجن�سين في 

طباء الذكور  المدار�س والم�س������ابح، ومنع االأ

الك�سف على الن�س������اء الحوامل كما ح�سل 

موؤخراً في م�سفى مدينة بوردو حين اأقدم 

مهاجر من اأ�سول عربية اإ�سالمية على منع 

الطبيب من اإج������راء فح�س طبي لزوجته. 

اأي اإن ه������ذا النوع م������ن المهاجرين يرجع 

في �سلوكه اإلى حاكمية الدين التي ال يحق 

حد نقدها واالعترا�س عليها ولي�س اإلى  الأ

حاكمية القوانين الو�س������عية التي و�سعتها 

حكوم������ات هذه المجتمع������ات الغربية. في 

�سالم والغرب« يقول مك�سيم  كتابه:  »بين االإ

رودن�س������ون: اإنَّ عقلية الغرب ت�سمح بالفكر 

النقدي لكل ما هو ديني ودنيوي، اأما عقلية 

ال�سرق فهي دوغماتية متحجرة. في الغرب 

يتغير تفكير المرء بتغي������ر ظروفه المادية 

المحيطة به، لكن في ال�س������رق فاإن زحزحة 

أ�س������هل من تغيير العقلية. لذا، يجب  جبل ا

ف������كار الدينية  فكار حتى االأ اأن تتط������ور االأ

ن كل فك������رة ال ديموم������ة له������ا اإذا لم يتم  الأ

تحديثه������ا وتطورها لتتمكن من التعامل مع 

زمنة واإال انك�سرت اأمام اأي اختبار.  لعبة االأ

ولهذا ال�س������بب وجدت الحكومة الفرن�سية 

�سعوبة بالغة في اإقناع الفتيات الم�سلمات 

ن  بع������دم ارتداء الحجاب ف������ي المدار�س الأ

الوج������ه يجب اأن يظهر ليتعرف النا�س على 

بع�سهم بع�س������اَ. حتى اإن الروبوت يك�سف 

خرين عندما يتحدثون  عن وجهه لي�سمع االآ

اإلي������ه، واإال ف������اإن كل ت�س������رف مغاير يفقد 

اإن�سانيتها وي�س������بح وجودها مناطاً  أة  المرا

بالتبعي������ة للرجل الذي ينظ������ر اإليها وكاأنها 

وعاء للوالدة فقط.

 ففي القرن التا�س������ع ع�سر الفائت �سمح 

داب اليونانية  دباء بالنق������د التاريخي لالآ لالأ

والروماني������ة وخرجوا بنتائ������ج باهرة وقالوا 

لم������اذا ال نطبقها على الن�س������و�س الدينية 

ألفاظ  الم�سيحية كونها م�سّكلة من حروف وا

وعب������ارات مرتبط������ة بع�س������رها وظروفها؟ 

الكاتب الفرن�سي دانيال بيري�سنياك يجري 

�س������وليات الدينية  مقارنة بي������ن مختلف االأ

فيراها مت�س������ابهة كلها من حيث المن�س������اأ. 

أيه اأن الليبرالية هي التي �سنعت  وبح�سب را

التاريخ والح�س������ارة المدني������ة ولي�س الروؤيا 

�س������ولية التي تطالب بالعودة اإلى الوراء  االأ

ألمانيا  ألم تخ�سر ا وتوّقف م�س������يرة التاريخ، ا

زهاء )7( ماليين �س������خ�س من اأ�س������ل )20( 

مليون مجمل �س������كانها في القرن ال�ساد�س 

ع�سر نتيجة الحروب الدينية بين الكاثوليك 

أوروب������ا  ا اجتاح������ت  الت������ي  والبروت�س������تانت 

واحتاجت اإلى )80( �س������نة لترميم ما دمرته 

هذه الحرب«.
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وفي الثمانينيات والت�سعينيات من القرن 

أوروب������ا ومفكروها  الفائ������ت عاد ق������ادة دول ا

ليعبِّروا عن نف�س������ها الهواج�������س والمخاوف 

التي كانت تقلق ب������ال الجنرال ديغول وذلك 

على �س������وء تنامي ع������دد المهاجرين العرب 

الم�س������لمين في دياره������م، وبالتالي خطرهم 

أوروب������ا. وكان اأول من دق ناقو�س هذا  على ا

مريكي فران�سي�س فوكوياما الذي  الخطر االأ

مريكية«  ن�سر في مجلة  »نا�سيونال انتر�ست االأ

في العام )1989م( مقاالً بعنوان:  »هل هي 

نهاية التاريخ؟« وفيه يقول:  »اإنَّ الح�س������ارة 

ن�س������انية تعي�������س في نزاع م�س������تمر دوماً،  االإ

وكل مرحلة من هذا ال�س������راع تنتهي بهزيمة 

نظام وانت�س������ار نظام اآخر جدي������د: النظام 

النظام  الملكي، النظام الفا�س������ي، واأخي������راً 

ال�س������يوعي، ما يدل على اأن نظام الغرب باٍق 

نه هو الذي انت�س������ر  ويمث������ل نهاية التاريخ الأ

نظمة ال�سابقة التي كانت مليئة  على بقية االأ

بالعيوب وال�س������وائب. لكن هناك عدو قائم 

�سالم �سد الغرب  للح�س������ارة الغربية هو االإ

خر في  وال ب������د اأن ينت�س������ر اأحدهما على االآ

مر«. نهاية االأ

 وبعد ب�سع �سنوات تبعه مفكر اآخر وهو 

�س������موئيل هينتنغتون لين�س������ر مقاالً بعنوان  

»�سراع الح�س������ارات« موؤكداً قول فران�سي�س 

خير  فوكويام������ا حيث اعتبر اأن ال�س������راع االأ

كان �سد ال�س������يوعية التي هزمت وانت�سرت 

فيها الح�س������ارة الغربية التي لم يعد اأمامها 

�س������الم«. وفجاأًة يطل  اإال عدو واحد وهو االإ

لمان������ي هيلموت كول  علين������ا الم�ست�س������ار االأ

ليتح������دث بتاريخ 29 كانون الثاني )1994م( 

�س������المي بقوله:   عن مخاوفه من الخطر االإ

�سالميون  »يخ�سى اأن يح�سل المتطرفون االإ

على �سواريخ ويق�س������فون بها اأوروبا..«، ثم 

يليه جون ميجو رئي�س وزراء بريطانيا الذي 

كان يطلب من وزير خارجيته دوغال�س هوغ 

العم������ل على تجزئ������ة البو�س������نة وتحطيم اأي 

ن ت�سبح دولة اإ�سالمية داخل اأوروبا  احتمال الأ

ن ذلك �س������يوؤدي في الم�ستقبل اإلى م�ساكل  الأ

خطيرة ف������ي داخل الم�س������لمين المهاجرين 

وروبية  الذين يعي�سون في دول المجموعة االأ

و�سمال اأمريكا، ومنها بريطانيا حيث يعي�س 

زهاء )2.5( مليون م�سلم.

أبعد   ويذه������ب هن������ري كي�س������نجر اإل������ى ا

من ذل������ك عندما يعلن في الع������ام )2003م( 

في اإح������دى محا�س������راته ع������ن الوقوف في 

�س������المي الذي اأ�س������بح عدواً  وجه الخطر االإ

للح�سارة الغربية«. هذا العدو الذي و�سفه 

أندريه غلوك�سمان  »بالعدو  الكاتب الفرن�سي ا

خ�سر الذي يجب مقاومته باعتباره �سكاًل  االأ

أ�سكال الفا�س������ية والنازية لكونه يتدخل  من ا

في الحياة العامة والخا�سة للفرد«. والحال 
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نف�س������ه بالن�س������بة للكاتب والمحلل ال�سيا�سي 

�سالم  مريكي برنار لوي�س الذي يعتبر  »االإ االأ

رث اليه������ودي  خ�س������ماً قديم������اً لمب������ادئ االإ

الم�سيحي ويجب مجابهته«.

أيلول  وم������ع هجمات الحادي ع�س������ر من ا

رهابية التي وقعت في نيويورك  )2001م( االإ

�س������د برج������ي التج������ارة العالم������ي التي راح 

الف م������ن النا�س وم������ن بعدها  �س������حيتها االآ

�س������مدة  االنفج������ار ال������ذي وقع في معمل لالأ

الكيميائي������ة بمدين������ة تولوز الفرن�س������ية بعد 

أي������ام على االنفج������ارات في نيويورك،  )10( ا

وال������ذي اأودى بحي������اة )30( قتي������اًل وج������رح 

)1000( عام������ل اآخري������ن ب������داأت المخاوف 

تق������وى وتزداد ل������دى دول الغرب من ظاهرة 

�س������المي المتنامية فيها، وخا�سة  الوجود االإ

بعد اأن وجهت اأ�س������ابع االتهام اإلى م�سلمين 

أي�س������اً اإلى اأحد  قام������وا بعملية نيوي������ورك وا

المهاجرين التون�س������يين الذي كان يعمل في 

هذا الم�سنع الفرن�س������ي، والذي قام بفعلته 

انتقاماً من الرئي�س الفرن�س������ي ال�سابق جاك 

�س������يراك الذي كان قد عّب������ر للرئي�س جورج 

بو�س االبن عن تعاطف ال�سعب الفرن�سي مع 

مريكي جراء النكبة التي األمت به،  ال�سعب االأ

وبالفعل �س������اهمت اأحداث الحادي ع�سر من 

أيلول )2001م( في ترمي������م عقيدة الخوف  ا

من المهاجرين الم�سلمين في اأوروبا لدرجة 

اأن ولي������ام بويكنان نائ������ب وكيل وزارة الدفاع 

مريكية طالب  »بق�سف المملكة العربية  االأ

ال�سعودية بالقنبلة الذرية نظراً لوجود )11( 

اإرهابي������اً من اأ�س������ل ال�15 كانوا ق������د قاموا 

بتدمير برجي التجارة العالمي في نيويورك 

وهوؤالء يحملون الجن�س������ية ال�سعودية. وبعد 

ذلك بب�س������عة اأعوام جاء ق�ّس اأمريكي يدعى 

جون�سن ليحرق القراآن معتبراً اإياه الم�سوؤول 

أيلول. عن اأحداث الحادي ع�سر من ا

������ا في فرن�س������ا فقد انبرت �س������حيفة  مَّ
أ  ا

»لوفيغ������ارو« تق������ول:  »لقد بدا لنا وا�س������حاً 

على �س������وء ما حدث في نيويورك وفرن�س������ا 

�س������الم ظاه������رة غريبة ع������ن المجتمع  اأن االإ

الفرن�سي وحتى بعيدة عنه. اإنه ي�سكل خطراً 

عل������ى الجمهوري������ة التي ف�س������لت الدين عن 

الدولة في العام )1905م( لكنها اأقرت بحرية 

وروبي ال يوجد  ديان حتى اإن الد�س������تور االأ االأ

فيه اأي اإ�س������ارة اإلى الدين. وهذا الف�سل لم 

 
ٍ
ياأت من عبث، فهو ثمرة ن�س������ال طويل ودام

مع الكني�س������ة الكاثوليكية التي هيمنت طوال 

ة على الفكر الفرن�سي فاأغرقته في  قرون عدَّ

وهام والخرافات التي اأ�سحت  م�س������تنقع االأ

معتق������دات ال يجوز الم�س������ا�س بها«. وهكذا 

تحررت فرن�س������ا من كابو�س التطرف الديني 

أ�س������ار اإلى ذلك الفيل�س������وف الفرن�س������ي  كما ا

المعا�سر اإدغار موران الذي يرى  »اأن اأوروبا 
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م�������س التي كانت  الي������وم هي غي������ر اأوروبا االأ

م�سيحية، فاأوروبا المعا�سرة هي علمانية وال 

تتحكم بها قيم ومبادئ الدين الم�سيحي.

 واإذا تعر�س������ت بع�س الن�سوة الم�سلمات 

الي������وم اإلى الم�س������ايقات نتيج������ة ارتدائهن 

الحجاب فاإن ذلك يذكرنا بالعهود ال�س������ابقة 

كليرو�س الفرن�سي يلب�سون  حين كان رجال االإ

�سود الطويل، وحين كانت الراهبات  الرداء االأ

ي�س������عن قبعات على روؤو�سهن، ما كان يدفع 

ببع�س ال�س������بية اإلى م�ساك�س������تهن. يبدو اأن 

�س������المي ل������م ي������درك طبيعة هذه  العالم االإ

مور  �س������راره على دمج االأ التحوالت وذلك الإ

مور الزمنية، فلوال فل�سفة التنوير  الدينية باالأ

لما كانت الثورة الفرن�سية فتقدم الغرب في 

حين دخل ال�سرق مرحلة االجترار والتكرار 

التي تقود اإلى ال�سبات العميق«.

 ويكرر القول نف�س������ه اآالن بوانييه عمدة 

مدينة ني�س الفرن�س������ية حين قال: »اإن الدين 

أبداً ج������زءاً من ثقافتنا  �س������المي لم يكن ا االإ

أو لغتن������ا اأو حتى عقليتنا، اإن������ه دين غريب  ا

وظاهرة اأجنبي������ة وغير مفهوم كفكر وعقلية 

أكثر كعقلية دينية من قبل رغم وجود  ثقافية ا

جالية اإ�سالمية بنت لها اأول م�سجد في باري�س 

مر عند هذا  في العام 1933م«. ولم يقف االأ

الحد بل رافق ذلك ظهور كتاب معا�س������رين 

أدته الح�سارة  ينكرون في موؤلفاتهم اأي دور ا

�س������المية في تطوير اأوروبا مثلما هو حال  االإ

الكاتب الفرن�س������ي �س������يلفان غوغنهايم الذي 

اأ�سدر كتاباً في العام 2008م بعنوان:  »اأر�سطو 

أ  »باأن  في جبل القدي�س مي�س������يل«، وفيه نقرا

�سل نتيجة  وروبية هي يونانية االأ الح�سارة االأ

اأعمال الترجمة التي قام بها مترجمون في 

القرن الثاني ع�سر في جيل القدي�س مي�سيل 

في فرن�سا تحت اإ�سراف جاك دوفنيز الذي 

أبواب  ا�ستقبل العلماء البيزنطيين وفتح لهم ا

الدير الراب�س على الجبل الم�سمى القدي�س 

غريقية  مي�سيل من اأجل ترجمة الموؤلفات االإ

اإل������ى الالتينية على الرغ������م من عدم نكرانه 

أ�س������رة يخت�سوع ال�سريانية العربية  ما قدمته ا

اإلى الخليفة العبا�س������ي الماأمون من موؤلفات 

في الطب والفل�س������فة والفلك ت������م نقلها من 

اليونانية اإلى العربية«.

خير »محم������د والتحقيق   وف������ي كتابه االأ

وروبيين  الم�س������اد« يدعو الكاتب نف�س������ه االأ

اإلى التعبئة كيال ت�س������بح بالدهم وخا�س������ة 

أت������ي الموؤتمر  �س������الم«. ويا فرن�س������ا اأر�س االإ

ول الذي انعق������د في القد�س  ال�س������هيوني االأ

بتاري������خ 2013/12/28م ليع������زف على وتر 

�س������الموفوبيا ويعزز م�س������اعر الخوف من  االإ

توافد المهاجرين الم�سلمين اإلى اأوروبا. فقد 

وزع كرا�س������اً على )200( حاخام و�سخ�س������ية 

يهودي������ة، وفي������ه يوؤك������د اأن اأوروبا �س������تتحول 
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اإلى قارة م�س������لمة نتيج������ة تزايد المهاجرين 

أقلية بي�ساء  الم�س������لمين اإليها التي �ستجعلها ا

ف������ي بحر من الوجوه ال�س������مراء وال�س������وداء، 

فهوؤالء يريدون اال�س������تيطان في بالد الغرب 

�سالم، وهو ما لم  الم�سيحية لتحويلها اإلى االإ

يفلح به العرب في اإ�س������بانيا وال العثمانيون 

أ�سوار فيينا بل �سينجح  عندما اندحروا اأمام ا

به المهاجرون الم�سلمون من دون معركة من 

خالل اإر�س������ال هج������رات بريئة لطالب عمل 

تحول������ت اإلى جهد احتاللي م������ن اأجل تغيير 

وجه العالم الغربي«.

 ويبدو اأن دعوة الكاتب غوغنهايم القت 

لها �س������دى وا�س������عاً في اأوروبا حي������ن اأظهر 

أيلول من العام  ا�س������تطالع للراأي في �س������هر ا

)2003م( اأجري في فرن�س������ا على عينة من 

)400( �س������اب و�سابة فرن�سية زيادة الم�ساعر 

المعادية للم�س������لمين. لق������د راأى 61% منهم 

باأنه������م مع������ادون للمهاجري������ن القادمين من 

�س������مال اأفريقيا.. والحال نف�س������ه بالن�س������بة 

ل�سوي�سرا التي �سوتت في 29 ت�سرين الثاني 

2009م على قانون يمنع بناء الم�ساجد على 

الرغم من وجود )400( األف م�سلم فيها من 

اأ�س������ل 7.5 مليون �سوي�س������ري. وفي ا�ستفتاء 

اآخر اأج������ري بتاريخ 2009/12/3م تبين باأن 

هناك 48% من الفرن�سيين �سد بناء الماآذن 

واأن 41% �سد بناء الم�ساجد.

لمانيا حيث يعي�س   والحال نف�سه بالن�سبة الأ

أكث������ر من )3( ماليين م�س������لم فقد ا�س������تكت  ا

في مطلع هذا العام )2015م( الم�ست�س������ارة 

لماني������ة اأنجيال ميركل م������ن عدم اندماج  االأ

المهاجرين الم�س������لمين اندم������اج بالمجتمع 

لمان������ي ف������ي حي������ن �س������رح وزراء منطقة  االأ

لمانية  »باأن يكون الم�س������لمون  �سك�س������ونيا االأ

ألمانيا لكنه ال يعني اأن  مو�س������ع ترحيب في ا

�سالم اأ�سبح جزءاً من مقاطعة �سك�سونيا«.  االإ

ومما يزي������د الطين بلة هو هذه الهجرة غير 

و�سط  ال�سرعية القادمة من منطقة ال�سرق االأ

و�سمال اأفريقيا التي بداأت تتوقف على دول 

ألمانيا والتي جعلت الم�ست�سارة  الغرب ومنها ا

لماني������ة ميركل تت�س������ل هاتفي������اً في يوم  االأ

2015/8/22م بالرئي�س الفرن�س������ي فران�سوا 

هوالند لتعلمه باأن اأزمة النازحين العرب اإلى 

اأوروبا �س������وف تبقى ت�سكل خطراً عليها اأكثر 

بكثير من م�س������كلة اليونان وا�ستقرار اليورو. 

وروبي  فلنتحرْك �س������ريعاً في دول االتحاد االأ

زمة حتى ن�ستعيد ال�سيطرة  لمعالجة هذه االأ

عل������ى حدودنا قبل اأن ن������رى البوؤ�س والعنف 

ن  الناجمي������ن من الهجرة غير ال�س������رعية، الأ

أكثر م������ن 107000 مهاجر قد دخلوا  هناك ا

وروبي، ن�س������فهم عن طريق  دول االتحاد االأ

اليونان خالل �س������هر تموز الفائت )2015م(، 

مما ي�س������كل خطراً ج�س������يماً عل������ى االتحاد 
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وروبي«. االأ

مور �سوءاً بعد الهجمات  ولقد ازدادت االأ

رهابي������ة الت������ي �س������هدتها موؤخ������راً باري�س  االإ

ومدٌن فرن�س������ية اأخ������رى. فف������ي مطلع هذا 

العام )2015م( ا�س������تدت نبرة العداء لهوؤالء 

المهاجري������ن. وها ه������ي الكاتبة الفرن�س������ية 

مي�سيل كوتا تقول في مجلة »لوبوان« بتاريخ 

رهابية  أثر العملية االإ )2015/1/19م( على ا

�سد مجلة  »�س������ارلي اإيبدو« الباري�سية التي 

اأودت بحي������اة الع�س������رات م������ن ال�س������حفيين 

الر�س������امين العاملين فيها:  »لقد اأ�سبح من 

ال�س������عب اأن نقول باأن الفرن�سيين �سيعي�سون 

خاء.  مع الم�سلمين الفرن�سيين في جّو من االإ

أننا �س������نعي�س �س������من  لق������د ابتعد الحلم في ا

علمانية وت�س������امح تام. لقد ط������ارت مبادئ 

الجمهورية في الف�ساء بعد حاالت االعتداء 

�سالمية في  على الم�س������اجد ودور العبادة االإ

ألمانيا«. فرن�سا وا

 وف������ي هولن������دا حي������ث يعي�������س )920( 

األف م�س������لم تركي ومغربي، وو�سف النائب 

فيبل������دوز المع������روف بمواقفه المناه�س������ة 

�سالم »الم�سلمين بالفا�سيين الذين يجب  لالإ

و�س������ع حد لهم«. الكاتبة الفرن�سية ماري -

جوزيه دي�سولي عن حزب اليمين المتطرف 

الم�سمى  »بالجبهة الوطنية« تطالب  »بو�سع 

المهاجري������ن الع������رب في فرن�س������ا على متن 

باخرة واإغراقها في و�س������ط المحيط«، وهي 

تقول:  »نحن نف�س������ل الحري������ة التي يمنحها 

لنا حزب الجبهة الوطني������ة على الرّق الذي 

�س������الم«. وهو المطلب نف�سه  �سياأتينا من االإ

ال������ذي يطالب ب������ه المحلل ال�سيا�س������ي اأريك 

زيم������ور خالل لقائ������ه مع �س������حيفة اإيطالية  

أواخ������ر الع������ام  »كوريي������ر ديال�س������يرا« ف������ي ا

)2014م( حين قال: »اأطالب بمغادرة هوؤالء 

ن  المهاجرين الم�س������لمين فرن�س������ا بالقوة الأ

وجودهم بات غير مقبول فيها. فالفرن�س������ي 

ي������اأكل جبنة الروكفور ويرق�س مع ال�س������بايا 

وروبي، في  وي�سرب الخمر ويلب�س اللبا�س االأ

حين اأن لهوؤالء المهاجرين قانونهم الخا�س 

وهو الق������راآن الذي يتدخل في حياتهم كلها. 

يعي�سون في ال�سواحي التي تركتها العائالت 

الفرن�س������ية رغماً عنها. م������ن كان منا يتخيل 

اأن مليون فرن�س������ي كان يعي�������س في الجزائر 

قد تركوه������ا بعد ا�س������تقاللها وج������اوؤوا اإلى 

فرن�سا؟ فلتكرر التجربة نف�سها حين يذهب 

5 ماليين مهاجر حلموا بالعودة اإلى بلدانهم 

دنى.  آ�سيا واأفريقيا وال�سرق االأ �سلية في ا االأ

فبعد الحرب العالمية الثانية غادر 5 ماليين 

ألماني كانوا يعي�س������ون في اأوروبا الو�س������طى  ا

ألمانيا وا�س������تقروا فيها بعد االنتهاء من  اإلى ا

الحرب. اإن وجود الم�سلمين في فرن�سا يعني 

هلية«. أو الحرب االأ الفو�سى ا
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اآالن  الفرن�س������ي  الفيل�س������وف  اأن  بي������د   

فينكيلكروت يدعو اإلى  »اجتثاث العرب في 

نهم يلعبون م������ع التاريخ بالطريقة  فرن�س������ا الأ

نف�سها التي يوؤدون فيها رق�سة الدراوي�س«. 

كذلك تبنَّى ال�سيا�سيون المواقف نف�سها: وها 

هو برنار كو�سنير الذي عمل وزيراً للخارجية 

الفرن�سية ي�س������رح لجريدة  »لوموند« بتاريخ 

20 تم������وز )2005م(:  »يجب علينا اأن نواجه 

�س������اليب  فا�س������ية اإ�س������المية تهاجم باأحط االأ

مجتمعاتنا الديمقراطي������ة«. ثم يتبعه رئي�س 

ال������وزراء ال�س������ابق اإدوار ب������االدور ليقول في 

الع������ام نف�س������ه  »ال يوجد ف������ي اأي مكان مثل 

ذلك الح�سد والرغبة في االنتقام من الغرب 

مثلما هو الحال عند الم�س������لمين«. وهذا ما 

دف������ع بوزير الداخلية نيقوال �س������اركوزي في 

زمن ج������اك �س������يراك اإلى الق������ول:  »عندما 

قامة في فرن�س������ا فيجب اأن تحترم  تختار االإ

أو  قوانينه������ا واأال تمار�������س تع������دد الزوجات ا

خت������ان البنات واأال تذب������ح خروفاً في حو�س 

�سحى تحت ذريعة الذبح  الحمام في عيد االأ

ال�سرعي، اأي اأن تحترم قوانين الجمهورية«. 

ولهذا ال�سبب تقدم �س������اركوزي في حزيران 

)2006م( بم�سروع اإلى مجل�س ال�سيوخ وفيه 

يحدد هوية المهاجر اإلى فرن�سا، الذي يجب 

اأن يكون لديه عمل مع الدولة. و�سهادة تثبت 

اإتقانه للغة الفرن�سية ب�سكل اإلزامي.

 بي������د اأن زعيم حزب الجبه������ة الوطنية 

اليميني الفرن�س������ي جان م������اري لوبين يوؤكد 

فاق الم�ستقبلية لفرن�سا على  مخاوفه من االآ

�س������وء عدد المهاجرين الكثر الذين يعي�سون 

فيها فيقول:  »ف������ي العام )2003م(، عندما 

�سي�س������بح عدد الم�س������لمين في فرن�سا )25( 

مليون������اً ولي�س )5( ماليين فقط ف�س������يتحكم 

الم�سلمون في م�س������يرنا، وعندها �سي�سبح 

الفرن�س������يون ي�س������يرون بمح������اذاة الج������دار 

ويغ�سون اأب�سارهم«.

لك������ن الكاتب الحائز على جائزة غونكور 

دبي������ة الرفيعة في العام 2010م مي�س������يل  االأ

هويلبيك يقول في حديث اأجرته معه �سحيفة  

»لومون������د«: »اإنَّ ه������وؤالء المهاجري������ن بدوؤوا 

ي�سكلون عبئاً على كاهل المجتمع الفرن�سي 

مان نتيجة  أ يعتريه اإح�سا�س بعدم االأ الذي بدا

تزايد اأعداده من جهة، وت�سرفاتهم الغريبة 

من جهة اأخرى، حيث تنت�سر جرائم ال�سرف 

أة بغ�������س النظر عن تع�س������بهم  وظل������م المرا

الدين������ي. اإنَّ كل ه������ذه ال�س������عوب من عرب 

و�سي�س������ان وبو�س������نيين وغجر يجب �سحقهم 

نهم يعي�سون عالة  كما ت�س������حق ال�سرا�سير الأ

على الم�س������اعدات االجتماعية وال يريدون 

االندماج في المجتمع الفرن�س������ي«. وبكالمه 

هذا ي�ستعيد هويلبيك في ذاكرته ما كانت قد 

اأورنيال فاالت�سي  يطالية  كتبته ال�سحفية االإ
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في كتابها  »الغ�سب والكبرياء« التي ارتحلت 

عن عالمنا في العام )2008م(، وفيه تطالب 

أي�س������اً  »بطرد ه������وؤالء المهاجري������ن الذين  ا

يلوثون اأر�س������ي و�س������مائي ودمائي ويريدون 

ننا ن�س������رب الخمر وال ن�س������ع النقاب  قتلنا الأ

ولي�������س لرجالنا لحى يا اإلهي: اإنهم يتوالدون 

كالجرذان«..اإلخ.

العن�س������ري  بتفكيره  ويذه������ب هويلبيك 

أبعد من ذلك حين ن�سر بتاريخ  وهواج�سه اإلى ا

خيرة  7 كان������ون الثان������ي )2015م( روايته االأ

بعنوان:  »الخ�س������وع«، وفيها ي�س������لط ال�سوء 

عل������ى النبوءة الت������ي تحدث عنه������ا الجنرال 

ديغول حين تنباأ بوجود رئي�س فرن�س������ي من 

ليزيه فقد كتب  اأ�س������ل عربي في ق�س������ر االإ

ن في العام )2022م( حيث  يقول:  »نحن االآ

لم يعد الفرن�س������يون يريدون تر�س������يح زعيم 

ا�ستراكي لرئا�سة الجمهورية بل يبقى الخيار 

بي������ن اليمين المتطرف بزعامة مارين لوبين 

خوة  وبين مر�سح لحزب جديد يحمل ا�سم »االأ

�س������المية« بزعامة محمد بن عبا�س. ولما  االإ

كان الفرن�س������يون يكرهون اليمين المتطرف 

ف�س������ينجح محم������د بن عبا�س الذي �س������يقوم 

�سالمية  قبل كل �س������يء بتطبيق ال�س������ريعة االإ

بكل ه������دوء ولو اأن عمله هذا يثير غ�س������ب 

غلبية  �س������ليين، لكن االأ بع�س الفرن�سيين االأ

من الفرن�سيين �ستبقى �سامتة. بطل الرواية 

ربعين من العمر  هو فران�س������وا في العقد االأ

أ�ستاذ في جامعة ال�سوربون. عازب ويق�سي  وا

معظم اأوقاته ف������ي اإقامة عالقات عابرة مع 

طالبات������ه وكان اآخره������ا الطالب������ة اليهودية 

يام لتلتحق  الفرن�سية التي تتركه في اأحد االأ

باأهلها الذين هاجروا اإلى اإ�س������رائيل. يحزن 

فران�سوا لغيابها، فيرتاد المقاهي والحانات 

وي�س������رب الخمر اإلى اأن ي�ساب يوماً بمر�س 

كزيما والبوا�س������ير. وب�س������بب  جل������دي مثل االأ

�سالمي في فرن�سا الذي ي�سجع عليه  المد االإ

محمد بن عبا�س يقدم فران�سوا ا�ستقالته من 

التدري�س في الجامعة لكنه �س������رعان ما بداأ 

يعان������ي من الفقر نتيج������ة موجة الغالء التي 

عمت البالد. وهنا يذهب اإلى �سديق له وهو 

النا�س������ر كاليمار ويطلب منه اأن يتدخل لدى 

رئي�س جامعة ال�س������وربون التي اأخذت ت�سمية 

�سالمية«  جديدة وهي »جامعة ال�سوربون االإ

ليعود اإل������ى التدري�س كمتعاقد. يوافق رئي�س 

الجامعة المدعو رايدج������ر الذي تحول اإلى 

�س������الم وتزوج بثالث ن�س������اء التو�سط على  االإ

عودة فران�س������وا ولكن ب�سرط اأن يتحول اإلى 

�سالم. وبعد �سل�سلة من المفاو�سات يقبل  االإ

نه ال  فران�سوا بالخ�س������وع لم�سيئة رايدجر الأ

�سيء ياأ�سف عليه، ويمار�س من جديد عمله 

كاأ�ستاذ في ال�سوربون. لكن الممثلة ال�سهيرة 

بريجيت ب������اردو تعود ولتكرر م������ا قالته في 
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أ�س������لمة فرن�س������ا  أنا �س������د ا العام )2003م(: »ا

ن ذلك  و�س������د هذا الخ�سوع للفرن�س������يين، الأ

ي�سيبني بالغثيان«.

������ي ظاه������رة  تف�سِّ م������ن  الرغ������م  وعل������ى 

واإدراك مخاطره������ا عل������ى  �س������الموفوبيا  االإ

المجتمعات الغربية ال ت������زال هذه الظاهرة 

أو�ساط رجال ال�سيا�سة  تثير الجدل العميق في ا

أنهم  والمفكرين في هذه المجتمعات لدرجة ا

انق�س������موا اإلى موؤيد ومعار�س لها. واإذا كان 

البع�س منهم يطالب بعودة هوؤالء المهاجرين 

اإل������ى البلدان التي ج������اوؤوا منها توخياً لجلب 

مان لنفو�س الفرن�سيين، اإال اأن  ال�س������كينة واالأ

خر مثل الكاتب الفرن�س������ي جيل  البع�������س االآ

�س������الم والغرب« يرى  كيبيل موؤلف كتاب:  »االإ

اأن هوؤالء المهاجرين الذين يعي�سون في اأوروبا 

العجوز ي�سكلون نعمًة عليها وحظاً وافراً لها 

بعد اأن اأ�سبحت هذه القارة خائرة القوى اإذ 

اإنهم �سيمدونها بدماء جديدة مليئة بالحيوية 

والن�س������اط. بقوله:  »انظروا اإل������ى الواليات 

ألي�ست اأمة مهاجرة َقِدم  مريكية ا المتحدة االأ

أبناوؤه������ا من جميع اأ�س������قاع المعمورة ليبنوا  ا

في القرن ال�ساد�س ع�سر هذا العالم الجديد 

الذي نطلق عليه ا�س������م اأمريكا، اإحدى الدول 

العظمى في عالمنا الحديث«.

 ففي فرن�س������ا يغل������ب الطابع ال�س������مالي 

ألماني������ا الطابع التركي وفي  اأفريق������ي، وفي ا

بريطاني������ا الطاب������ع الباك�س������تاني، وه������وؤالء 

لي�س������وا كلهم اليوم من الطبق������ة العاملة كما 

كان اأجداده������م، فمنهم اأطباء ومهند�س������ون 

ومحامون. وهوؤالء اإذا ا�س������تطاعت اأوروبا اأن 

تغذيهم بفكرها العقالني وتطبعهم بطابعها 

الح�س������اري ف�س������تجعل منهم درًة ثمينة لها. 

أنهم �سي�س������كلون حظاً �س������عيداً  ف�س������اًل عن ا

نهم �سيمدونها  وطان الذين جاوؤوا منها الأ لالأ

أي�ساً �سيكونون  باأموالهم وا�ستثماراتهم. وهنا ا

مرًة اأخرى كنزاً ثميناً من اأجل تطوير بلدانهم 

�س������لية وبالتالي تخفيف حدة النزوح من  االأ

هذه البلدان باتج������اه اأوروبا«، وهو الموقف 

أي�س������اً رئي�������س وزراء هولندا يان  الذي تبناه ا

بيت������ر بالكنين������دي حي������ن دافع ع������ن وجود 

ن  آه  »�سرورياً لبلده الأ المهاجرين العرب ورا

نه في و�سع  �س������الم الأ الم�س������كلة لي�ست في االإ

الطوائف  الم�سلمين والم�س������يحيين وممثلي 

خرى العي�س معاً وبتوافق. اإن الم�سكلة ال  االأ

�س������المي بل في تحويره  تكمن في الدين االإ

أداة لزرع الحقد والتع�سب  لدى البع�س اإلى ا

أنا ب������دوري اأدعو اإلى نبذ  خر. وا ورف�������س االآ

�سالم واحترام حق المهاجرين  الخوف من االإ

�س������بق  ا رئي�س وزراء فرن�س������ا االأ مَّ
أ بالحياة«. ا

جاك دولور عن الحزب اال�ستراكي فيطالب  

»بالت�س������امح والتعددية وتقّب������ل الفوارق في 

الجن�س والدين«. ناهيك عن اأن هناك علماء 
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اجتماع و�سيا�سيين في اأوروبا يطالبون الدول 

التي ا�ست�س������افت هوؤالء المهاجرين باحترام 

خ�سو�سياتهم التي تدخل في �سياق الحقوق 

�سا�س������ية التي ال يمكن لها اأن تكون مو�سع  االأ

أو تفاو�س مثل: الحق بالحياة،  نقا�س اأو جدل ا

يمان، والحق ببناء العائلة، وتربية  والحق باالإ

أ�سا�سية  والد، والحق بالتنقل. اإنها حقوق ا االأ

�سمنتها جميع ال�س������رائع والقوانين ومبادئ 

الث������ورة الفرن�س������ية، واإن كل م�س������ا�س بها هو 

ن�س������ان وانتهاك لحقوقه  م�س������ا�س بكرامة االإ

�سا�سية. االأ

أت������ي رئي�������س تحري������ر جريدة  وختام������اً يا

»لوفيغ������ارو«  رينو جيرار لي�س������ع حداً لهذا 

المجال الدائ������ر بين موؤيد ومعار�س للهجرة 

اإل������ى فرن�س������ا ليق������ول: »�س������حيح اأن مفهوم 

اللجوء اإلى فرن�س������ا ن�ساأ مع الثورة الفرن�سية 

التي انطلقت في الع������ام )1789م( باإعالنها 

ا�ست�سافة كل من يوؤمن بمبادئها ويدافع عن 

ن�سان ولو كان من غير الفرن�سيين،  حقوق االإ

وهو لجوء �سيا�سي معترف به.

 لكن ما نراه اليوم هو لجوء اقت�س������ادي 

حي������ث نرى عائ������الت من �س������ورية، والعراق 

أريتريا، واأفغان�س������تان وليبيا.  وال�س������ومال، وا

تبحر اإلى فرن�سا بحثاً عن م�ستقبل اقت�سادي 

والدها. اإذن، لم يعد الغر�س  اأف�س������ل لها والأ

هنا ويتنا�سب ومبادئ الثورة الفرن�سية.

 من هنا باتت ال�سرورة ملحة لكي تهتم 

الحكوم������ة الفرن�س������ية بم�س������األة المهاجرين 

وتقوم بعملية فرز بينهم. مع ا�س������تثناء حالة 

نه������ا تمّثل حالة  �س������ورية وليبيا والع������راق الأ

خا�سة نتيجة اأن المهاجرين غادروها ب�سبب 

الحروب الطاحنة في بلدانهم. 

- جريدة »لوموند« الفرن�سية، تاريخ 2002/1/10م.

- مجلة »الحوادث« اللبنانية، تاريخ 1995/10/5م.

- جريدة »لوفيغارو« الفرن�سية، تاريخ 2003/10/7م.

- جريدة »لوموند« الفرن�سية، تاريخ 2009/12/4م و2009/1/15م.

ك�سبري�س« الفرن�سية، تاريخ 2011/12/21م. -   مجلة »االإ

- جريدة »الديار« اللبنانية، تاريخ 2014/3/16م و2014/9/26م.

- مجلة »لوبوان« الفرن�سية، تاريخ 2015/2/1م و2015/1/10م و2015/1/19م.

- مجلة »�سوراقيا« ال�سهرية، تاريخ 1994/3/14م.

�سبوعية، تاريخ 1994/3/27م. - مجلة »المجلة« االأ

- مجلة  »المجلة« تاريخ 1994/6/25م.

المراجع
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- �سحيفة »ليبرا�سيون« الفرن�سية، تاريخ 2004/3/20م.

و�سط«، تاريخ 2004/8/19م و2004/3/15م. - �سحيفة »ال�سرق االأ

- مجلة »روز اليو�سف« الم�سرية، تاريخ 2002/8/2م.

- مجلة »المجلة«، تاريخ 2001/3/3م.

- جريدة »لوريان لوجور« اللبنانية الناطقة بالفرن�سية، تاريخ 2015/1/18م.

- جريدة »لوموند«، تاريخ 2008/4/25م.

- مجلة »الحوادث«، تاريخ 1995/11/20م.

- مجلة »لوبوان«، تاريخ 2014/12/18م و2015/8/22م.

- مجلة »اأوكتوبر« الم�سرية، تاريخ 1997/4/1م.

- جريدة »لوتان« ال�سوي�سرية، تاريخ 2006/11/21م.

�سبوعية الفرن�سية، تاريخ 2006/12/8م. أوب�سرفاتور« االأ - مجلة »لونوفيل ا
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ناقد وباحث من �ضورية. ❁

ثار اوتاوتاأثرياتها على الآ لالزلالزلزل 

نزار م�صطفى كحلة

❁

 كثي������راً م������ا كان������ت تعترين������ي م�ش������اعر 

������ى, لدى م�ش������اهداتي الكثيرة ش������ى, لدى م�ش������اهداتي الكثيرة ش������ى, لدى م�ش������اهداتي الكثيرة  ش�ش� الحزن والأ

ثار الدم������ار الكبيرة الت������ي لحقت بمعظم  لآ

������ة اش������ة اش������ة النهدامات  ش������ورية( وخا�ش������ورية( وخا� ������ورية( وخا�ش������ورية( وخا�ش شثار بالدي )�شثار بالدي )� آ ا

وال�شقوق الكثيرة في مباني وجدران القالع 

امات,  امات, ون والكنائ�س والجوامع والحمامات, ون والكنائ�س والجوامع والحمَّ َّون والكنائ�س والجوامع والحمَّ ون والكنائ�س والجوامع والحمشون والكنائ�س والجوامع والحمش شوالح�شوالح�

ثرية المنت�ش������رة  وغيره������ا م������ن المبان������ي الأ

أكثر ما �شاهدته  ة شة شة ا ش������ورية, وخا�ش������ورية, وخا� ������ورية, وخا�ش������ورية, وخا�ش شبكثرة في �شبكثرة في �

������مى بالمدن ش������مى بالمدن ش������مى بالمدن  شمن مظاهر الخراب في ما ي�شمن مظاهر الخراب في ما ي�

سعي�سعي�س فيها  , وفي مدينتي التي اأ
)1(

������يةش������يةش������ية شالمن�شالمن�

ة في قلعتيها )قلعة �شميمي�س شة في قلعتيها )قلعة �شميمي�س شة في قلعتيها )قلعة �شميمي�س  شة( خا�شة( خا� َّلميَّة( خا�لمية( خا�لميَّ لميشلميش ش)�ش)�

������ر )ابن ش������ر )ابن ش������ر )ابن  شقلع������ة المدين������ة( وكذلك في ق�شقلع������ة المدين������ة( وكذلك في ق� قلع������ة المدين������ة( وكذلك في ق�– قلع������ة المدين������ة( وكذلك في ق�– 
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المنك�س������رة,  ال�ّس������واكف  حي������ث  المنك�س������رة, ,  ال�س������واكف  حي������ث  المنك�س������رة, ,  ال�ّس������واكف  حي������ث   ,ّ
)2(

وردان(

تداعي������ة, والتيجان المتناثرة, متداعي������ة, والتيجان المتناثرة, ُمتداعي������ة, والتيجان المتناثرة,  م�م� �عمدة ال�عمدة ال والأ

������اهدته ف������ي مدينة س������اهدته ف������ي مدينة س������اهدته ف������ي مدينة  سخ�������ص ما �سخ�������ص ما � وعل������ى الأ

������اهد س������اهد س������اهد  سنك عندما ت�سنك عندما ت� ا, فا, فاإ
)3(

ثرية ندري������ن الأ الأ

م������ا تبقى منها, تدرك تمام������اً ماذا يعني اأن 

ٍر,  رلى زلزال مدمرلى زلزال مدمِّ ِّلى زلزال مدمِّ رة بحجمها سرة بحجمها سرة بحجمها اإ س حا�س حا� صتتعر�صتتعر�ص

اهد ذلك المنظر الرهيب لمدينة ساهد ذلك المنظر الرهيب لمدينة ساهد ذلك المنظر الرهيب لمدينة  سنك �ست�سنك �ست� لأ

صر�صر�ص تماماً, وغ������ارت كلها تحت  يت بال�س������ويت بال�س������وِّيت بالأ

اياّياً على النهيار,  يسيس س ما كان منها ع�س ما كان منها ع� الركام, اإل

فة لفة لَّفة  لولوؤ وباح موباح م باح مسباح مس س�س� أ بحت مدينة سبحت مدينة سبحت مدينة ا س�س� افافاأ

ا بل ا بل اآلف الكتل الترابية, التي  لمن مئات لمن مئات ل

������غيرة متجاورة س������غيرة متجاورة س������غيرة متجاورة  س �س � كل تاللسكل تاللسكل تالٍل س������حت على �س������حت على � ������حت على �س������حت على �س س�س� أ ا

������ى, ي������دلس������ى, ي������دلس������ى, ي������دلُّ كل منها عل������ى مبنى غار  سح�سح� ح� تح� تُ ل

تربة, ولم يبق  تحت طبقاٍت من ال������ركام والأ

������رة هنا س������رة هنا س������رة هنا  سعمدة منت�سعمدة منت� من المدين������ة اإل بقايا اأ

وهناك, تدلُّ على م������دى حجم تلك الكارثة 

ابت المدينة, والتي سابت المدينة, والتي سابت المدينة, والتي اأتت على كل ما  س�س� التي اأ

بحت عبرةسبحت عبرةسبحت عبرًة للتاريخ. س�س� ا فيها, فا فيها, فاأ َفيها وَمنفيها ومنفيها وَمْن

������اهدها س������اهدها س������اهدها  سا ن�سا ن� ا ن�������اهدات كلها, كنا ن�������اهدات كلها, كّن ������اهدات كلها, كنس������اهدات كلها, كنس سهذه الم�سهذه الم�

ثرية في  أثناء زياراتن������ا المتكررة للمواقع الأ ا

َّات )فرع �سلميَّة( ات )فرع �سلمية( ات )فرع �سلميَّة(  ّ�سورية, برفقة جمعية العادّيات )فرع �سلمي�سورية, برفقة جمعية العاديات )فرع �سلمي�سورية, برفقة جمعية العادّي

دّلء ال�س������ياحيين  الالي المتكرر لالالي المتكرر لالأ وولدى �س������وولدى �س������وؤ

صالمتواجدي������ن عادة في بع�������صالمتواجدي������ن عادة في بع�������ص هذه المواقع 

ثرية, عن �س������بب هذا الدمار الكبير الذي  الأ

ث������ار؟ كان الجواب المتكرر: هو كثرة  َّلمَّلمَّ بالآ
أ ا

ة زلزال عام )سة زلزال عام )سة زلزال عام )1157م(, الذي  سزل وخا�سزل وخا� لالزلالزل

������ون س������ون س������ون  س������ر معظم المبان������ي والقالع والح�س������ر معظم المبان������ي والقالع والح� ������ر معظم المبان������ي والقالع والح�دم������ر معظم المبان������ي والقالع والح�دمَّ

والجوام������ع والكنائ�������س ... اإلخ في �س������ورية، 

والتي لم يُعاد بناوؤها من جديد، فقد و�سلت 

اإلينا بهذه ال�سورة ال�ُمحزنة.

وهنا يطرح ال�س������وؤال التالي نف�سه، كيف 

ح������دث هذا الزلزال؟ وك������م كانت قوته؟ وما 

أم  ة واح������دة، ا مدى انت�س������اره، وه������ل هو هزَّ

ات متكررة؟ ومتى حدث بال�سبط؟ وهل  هزَّ

رة، ومتى؟...  حدثت قبل������ه وبعده زالزل ُمدمِّ

اإلخ من هذه الت�س������اوؤالت ال�ُمحّيرة، فما كان 

اأمامي اإال العودة اإلى الم�س������ادر التاريخية، 

جابة عن هذه الت�ساوؤالت،  علَّها تُ�سعفني باالإ

وهذا ما حدث بال�سبط.

تُعتب������ر المن������ازل والمن�س������اآت البنائي������ة 

المختلفة )قالع – ح�سون – معابد - كنائ�س 

كثر  - ق�س������ور – ماآذن - من������ازل ... اإلخ( االأ

ر�سية، وهي التي تحمل  ت�سرراً بالهزات االأ

عادة الم�سائب والكوارث للب�سر. 

لقد بات من المعروف اأن الزالزل تترك 

آثاراً تدميرّية كبيرة على المن�ساآت البنائية،  ا

أ�س�س علمية،  خا�س������ًة، اإن لم تكن مبنية وفق ا

تت������الءم مع ُمتطلب������ات الحيطة وال�س������المة 

الزلزالية، وكلُّنا يعلم ما ي�سببه انهيار المنازل 

من �سحايا ب�سرية و�سواها من اأ�سراٍر مادية، 

وه������ذا ما كان يحدث قديم������اً، عندما كانت 

أ�س�������س  المنازل تُبنى على قواعد مبنية على ا

غير علمية، وبال ق�سبان معدنية، تَُقّوي من 

تما�سك البناء.
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واإنَّ الق������الع عل������ى الرغم م������ن منظرها 

الذي يوحي بالقوة والعظمة والتما�سك، اإال 

أنها لي�س������ت مترابطة القواع������د والجدران،  ا

بحيث ت�س������تطيع اأن تقاوم الزالزل، وخا�سة 

ما �ُس������يَِّد منها على قمم الجبال، مما يوؤدي 

أو �سقوطها بالكامل  اإلى �سقوط اأجزاء منها، ا

ر�س������ية، حتى لو  جّراء تعر�س������ها للهّزات االأ

كانت هذه الهّزات متو�س������طة ال�س������دة، وهذا 

م������ا كان يحدث كثيراً في الق������الع والمعابد 

والماآذن في بالدنا.

الزلزل في الم�سادر التاريخية

�سالمية رواية اعتمدت  نقلت م�سادرنا االإ

فيها على اأهل الكتاب، تُفيُد اأن بالد ال�سام قد 

أنهم كانوا  تزلزلت ثمانين مرة بعد الميالد، وا

ينتظرون زلزلة اأخرى، وتُفيد هذه الم�سادر 

أنها – اأي الزلزلة – حدثت فعاًل في  ذاتها، ا

ال�سنة التي بُِعَث فيها الر�سول الكريم )�س(، 

ت هذه  اأي حوال������ي عام )610م(، واإن �س������حَّ

الرواي������ة التي ينقلها اب������ن الجوزي في كتابه 

مم« فاإنَّ  »المنتظم ف������ي تاريخ المل������وك واالأ

الثماني������ن زلزلة قد حدثت في بالد ال�س������ام 

في المدة ما بين )30- 609م(، واإن الزلزلة 

الحادية والثمانين قد وقعت �سنة )610م(.

ولكنه ب������ات من الموؤكد اأن هناك حوالى 

ت�سع و�سبعين زلزلة، حدثت في بالد ال�سام، 

م������ا بين )1 – 13 ه�/7 – 19م(، واإن هّزات 

عنف، حيث  القرن )6 ه������� / 12م( ه������ي االأ

أربعون زلزلة اأر�سية، وقد ُقِتَل  ح�س������لت فيه ا

مليون ومئة األف اإن�س������ان في زلزال �س������عبان 

أيار 1201م(.  �سنة )597ه� – ا

وق������د كانت مناطق �س������ورية ال�سيا�س������ية 

كثر ُعر�سًة للهّزات  الحالية ب�سّكٍل عام هي االأ

أقلها  ر�سية في الفترة ال�س������ابقة، وكانت ا االأ

تعر�ساً مناطق فل�سطين المحتلّة الحالية.

وق������د حدثت زلزلة في 2 �س������وال من عام 

أيار عام881م( في بالد ال�س������ام،  )267ه�/4 ا

كانت عظيمة جداً، فقد �س������ربَت في الوقت 

ندل�س  نف�س������ه كاًل من م�س������ر والجزي������رة واالأ

والمغرب، ولكن لم تتوافر معلومات دقيقة عن 

أ�سفرت عنها هذه الزلزلة في  الخ�س������ائر التي ا

أبو العبا�س )النا�سري(  ث ا بالد ال�سام، فيما تحدَّ

آثارها في بالد المغرب، في كتابه  عن قوتها وا

ق�س������ى(  خبار دول المغرب االأ )اال�ستق�س������ا الأ

قائاًل: »وفي �س������نة �سبع و�س������تين ومائتين، في 

يوم الخمي�س الثاني والع�سرين من �سوال منها، 

مت  كانت زلزلة عظيمة لم يُ�سمع بمثلها، تهدَّ

منها الق�س������ور، وانحّطت فيها ال�س������خور من 

الجبال، وفرَّ النا�س من المدن اإلى البرّية من 

ر�س، وت�ساقطت ال�سقوف  �سدة ا�س������طراب االأ

والحيط������ان، وف������ّرت الطي������ور م������ن اأوكارها، 

وماجت ال�س������ماء زماناً، حتى �سكنت الزلزلة، 

ندل�س،  ت ه������ذه الرجفة جميع ب������الد االأ وعمَّ

�س������هلها وجباله������ا، وجميع بالد الع������دوة، من 
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تلم�س������ان اإلى طنجة، ومن البحر الرومي اإلى 

أنها ل������م يمت فيها اأحد  اأق�س������ى المغرب، اإال ا

لطفاً من اهلل تعالى بخلقه«.

وموؤخ������راً، وفي تمام ال�س������اعة التا�س������عة 

والن�س������ف من م�س������اء الثالث ع�س������ر من اآب 

َر زلزال  )1822م( الموافق )1238ه�������(، دمَّ

 ً ا�ستغرق )10 – 12 ثانية( وب�سّكٍل كامل، كالَّ

من حل������ب واإنطاكية واإدلب واأريحا ودركو�س 

أرمن������از، وبع�س قرى دم�س������ق والرافدين،  وا

حتى اإنَّ بغداد اأ�س������حت اأكواماً من الحجارة 

والركام، وقد فقد حياته فيها 20،000 اإن�سان 

على اأقل تقدير، اأي ما يعادل ع�سر ال�سكان، 

وجرح عدد مماثل، و�س������عر النا�س بال�سدمة 

في البحر ب�س������دة ولم�س������افة فر�س������خين من 

قبر�������س، حيث اعتق������د النا�س اأن ال�س������فينة 

ر�س، هذا ما جاء في و�س������ف  ارتطمت باالأ

)جون باركر( للزلزال. وقد كان هذا الزلزال 

ر �س������رب بالد ال�س������ام في  آخ������ر زلزال مدمِّ ا

القرن التا�سع ع�سر الميالدي وحتى اليوم.

َث الموؤرخون ع������ن زلزلة قوية  كم������ا تحدَّ

�س������ربت بالد ال�س������ام، وامتدت اإلى الجزيرة 

والعراق، وذلك في �سنة )532ه�– 1138م(.

وعن زلزلة عظيمة اأخرى �سنة )533 ه� 

– 1138م(، كانت ُمروِّعة وو�سل تاأثيرها اإلى 
ة من العالم،  بالد ال�س������ام، واإلى مناطق ع������دَّ

وكان تاأثيره������ا في مدينة حل������ب كبيراً جداً، 

أ�سوارها. حيث ا�ستطاعت تهديم بع�س ا

أبو �سامة في كتابه  كما يُحدثنا القد�س������ي ا

)الرو�س������تين في اأخب������ار الدولتين( عن زلزلة 

�سربت مناطق ال�سام �سنة )546 ه� – 1151م(، 

ف������ي حوران وب�س������رى. وزلزلة اأخ������رى بتاريخ 

)546 ه� – 1151م(. وعن زالزل �سنة )551 ه� 

– 1156م( ففي هذه ال�سنة انتابت بالد ال�سام 
زالزل هائلة تكررت ب�سورة متقطعة حتى عام 

أبو �س������امة( في  )552 ه� – 1157م(. ويذكر )ا

كتابه �سالف الذكر: »اإنَّ هذه الزالزل ا�ستهلت، 

ول )ني�س������ان �س������نة  أولها في 22 ربيع االأ وكان ا

ات، ث������مَّ تكررت بعد ثالثة  1156م( ب�س������تِّ هزَّ

أيام ب�س������كل ارتاع منه النا�س«، كما يذكر: »اإنَّ  ا

َر باأربعين هّزة ... وفي  ات ُقدِّ عدد هذه اله������زَّ

)29( من ال�س������هر ذاته، حدث زلزاالن اآخران، 

وقد ا�س������تمرت هذه الزالزل ُم�سببًة الخ�سائر 

والقتلى حتى دخول عام 1157م«.

م������ا لم تكن هذه الهّزات قوية ب�س������كٍل 
َّ
رب�

كاٍف ِلتُح������ِدَث اأ�س������راراً ج�س������يمة بالمباني 

والمنازل والقالع، واإال لَما تحدثَّ الموؤرخون 

ب�سكٍل وا�سع عن االنهدامات التي حدثت عام 

)552 ه� – 1157م(.

اإذ لو كانت هذه المباني قد �سقطت في 

عوام ال�س������ابقة، وخا�س������ة عام )551ه� –  االأ

1156م( لَما ا�ستطاع النا�س اإعادة بنائها بهذه 

ال�س������رعة. وهذا ما يوؤكد اأن هذه الزالزل لم 

تكن �س������وى هّزات اأر�سية ذات قوى مختلفة، 

و�سعيفة بع�س ال�سيء، وكان النا�س ي�سعرون 
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به������ا فيخافون منه������ا، ولكنها كان������ت بمثابة 

قوى في العام  اال�ستعداد للهّزات والزالزل االأ

الثاني )552 ه� – 1157م(.

زلزال عام 552 هـ – 1157م 

تُحدثنا كتب التاريخ عن هّزات اأر�س������ية 

ُمتكررة ا�س������تمرت على مدار ال�سنة، ُمحِدثًة 

اأ�سراراً ج�سيمة بالمباني، وُمزِهقًة ع�سرات 

رواح، وه������ذا دليٌل كبيٌر على  الف م������ن االأ االآ

ارتفاع قوة هذه الهّزات )على درجات مقيا�س 

ريختر( وخا�سة زلزال 4 رجب �سنة )552ه� 

– اآب 1157م(، والذي جاء على �سكل هّزات 
متتالية، اأدت اإلى كوارث اإن�س������انية وعمرانية 

كبي������رة، وهي التي يُن�س������ب اإليها ما يُ�س������ّمى 

بزلزال )1157م( ال�سهير.

ففي �س������نة )1157م(، كان �س������هر �سباط 

م من عام  من ه������ذا العام يوافق �س������هر ُمحرَّ

)552(ه، حيث اأن التوافق بين ال�س������نتين كان 

كبي������راً، والفرق هو �س������هر واح������د فقط بين 

ال�سنتين ال�سم�سية والقمرية.

ر�سية التي حدثت،  وكانت اأولى الهّزات االأ

هي الهّزة التي �س������ربت بالد ال�سام في )19( 

آذار1157م(، وقد ذكرها  �سفر �سنة )552ه� – ا

أبو �س������امة في كتابه �س������الف الذكر، اإذ يقول  ا

في و�س������ف الهّزة: »ففي اأحداث �سنة اثنتين 

وخم�سين وخم�سمائة، وفي ليلة التا�سع ع�سر 

آذار( وافت زلزلة عظيمة وتلتها  من �س������فر )ا

اأخرى، وكذا في ليلة الع�سرين واليوم بعدها، 

خبار من ال�سام بِعَظِم تاأثير هذه  وتوا�سلت االأ

الزالزل... وفي ليلة الخام�س والع�س������رين من 

أربعة زالزل،  ولى )حزيران( وافت ا جمادى االأ

و�سجَّ النا�س بالتهليل والت�سبيح والتقدي�س... 

خرة )تموز( وافت  وفي ليلة رابع جم������ادى االآ

أثَّرتا في حلب تاأثي������راً اأزعج اأهلها  زلزلت������ان ا

واأقلقهم، وكذا حم�س، وهدمت موا�سع فيها، 

وفي حماة وكفر طاب واأفامية، وهدمت ما كان 

أثَّرت   اأن تيماء ا
َّ
 من مهدوم الزالزل، وُحكي

َّ
بُني

فيها الزالزل تاأثيراً مهوالً... وفي رابع رجب 

)اآب( نهاراً وافت في دم�سق زلزلة عظيمة لم 

يَر مثلها فيما تق������ّدم، ودامت رجفاتها، حتى 

أنف�س������هم ومنازلهم وهربوا  خاف النا�س على ا

من الدور والحوانيت وال�سقائف، وانزعجوا، 

أثَّرت في موا�س������ع كثيرة، ورمت من ف�س������ل  وا

الجامع ال�س������يء الكثير الذي يعجز عن اإعادة 

مثله، ثم واف������ت عقيبها زلزلة في الحال، ثم 

كهما، ث������مَّ تَِبَع ذلك في  �س������كنتا بقدرة من حرَّ

اأول ليلة الي������وم المذكور زلزل������ة، وفي اآخره 

زلزل������ة، وفي ليلة الجمع������ة ثامن رجب )اآب( 

زلزل������ة مهول������ة اأزعجت النا�������س، وتالها في 

الن�س������ف منه������ا ثانية، وعند انبالج ال�س������بح 

حد،  ثالثة، وكذلك في ليلة ال�س������بت، وليلة االأ

ثنين، وتتابعت بعد ذلك بما يطول به  وليلة االإ

أبو �سامة في مو�سٍع اآخر:  ال�سرح« ويُ�س������يف ا

»اإنَّ هذه الزالزل �س������ربت ال�س������مال و�سيزر، 
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أتلفت �سلميَّة، وما  وو�سلت اإلى جبلة وجبيل وا

ات�س������لت به من ناحي������ة الّرحبة وما جاورها، 

ولو لم تدرك العباد والبالد رحمة اهلل تعالى 

مر  ولطفه وراأفته، لكان الخطب الخطير واالأ

الفظيع المزعج«.

وق������ال عن اأهل دم�س������ق: »فلم������ا وافتهم 

الزلزلة في ليلة االثنين التا�سع والع�سرين من 

رج������ب )اآب( ارتاع النا�س من هولها واأجفلوا 

ماكن  من منازلهم والم�سقف اإلى الجامع واالأ

أنف�س������هم،  الخالية م������ن البنيان، خوفاً على ا

ووافت بعد ذلك اأخ������رى، فُفِتَح البلد وخرج 

النا�س اإلى ظاهره والب�س������اتين وال�س������حراء، 

 على الخوف والجزع 
ٍ
أيام ة لياٍل وا واأقاموا عدَّ

ي�سبِّحون ويهللون ويرغبون خالقهم ورازقهم 

في اللطف والعفو عنهم«.

ثمَّ تابع القول: »وفي الرابع والع�س������رين 

ول( وافت دم�سق  من رم�س������ان )ت�س������رين االأ

زلزلة عظيم������ة روَّعت النا�������س ِلما وقع في 

نفو�س������هم مما قد جرى على بالد ال�سام من 

تتابع الزالزل فيها«.

أبو �سامة عن ردفات متوالية  ُث ا ثمَّ يتحدَّ

ات ارتدادية( اأخفُّ من غيرها، اإذ يقول:  )هزَّ

»فلما كانت ليلة ال�س������بت العا�س������ر من �سوال 

)ت�سرين الثاني( وافت زلزلة هائلة بعد �سالة 

خرة، اأزعجت واأقلقت، وتالها في  الع�ساء االآ

اإثرها هّزة خفيفة... وكذا في ليلة العا�سر من 

ول( وفي غدها زالزل،  ذي القعدة )كانون االأ

وليلة الثالث والع�سرين والخام�س والع�سرين 

منه )ذي القعدة( زالزل نََفَر النا�س من هولها 

ماكن ال�ُمنك�س������فة، و�س������ّجوا  اإلى الجامع واالأ

بالتكبير والتهليل والت�سبيح والدعاء ... وفي 

يوم الجمعة، ان�سالخ ذي القعدة وافت زلزلة 

ر�س وانزعج لها النا�س«. رجفت لها االأ

اإنَّن������ا ن������رى م������ن خ������الل ه������ذا التقرير 

ٍخ َعرَف كيف ينتقي  رِّ
)ال�سحفي( الجميل لموؤ

من كتب من �سبقه من الموؤرخين المعلومات 

الكافية والوافية عن هذه الزالزل )الهّزات( 

حداث يوماً بيوم، حتى اإنك  أن������ه يعي�س االأ وكا

حداث،  لتعتقد باأنه �ساهد عيان على تلك االأ

َز اهتمامه على دم�سق مع ذكر بع�س  فقد ركَّ

أ  خرى، وبكلِّ تف�سيل. لكننا نقرا المناطق االأ

من كتاباته، اأن هذه الزالزل ا�س������تمرت على 

آذار – وحزيران  مدار ال�سنة، فقد حدثت في ا

قوى، وكذلك في  – وف������ي اآب، وكانت هي االأ
ت�سرين اأول – وت�سرين ثاني – وكانون اأول من 

ات التي  �س������نة )552ه� – 1157م(. واإن الهزَّ

عنف،  حدثت في �س������هر رج������ب )اآب( هي االأ

والتي اأدت اإلى الكوارث العمرانية والب�سرية 

في معظم المدن ال�س������ورية )حلب – حم�س 

– حماه – �سيزر – �سلمية – دم�سق ...اإلخ(، 
ات  أنه ا�ستطاع التمييز بين الهزَّ كما نالحظ ا

ات االرتدادية،  رة، واله������زَّ الرئي�س������ية ال�ُمدمِّ

نَّ النا�س 
أ اها )ردفات متوالية(. وا وقد �س������مَّ

قد خبروا التعامل معها، وكان لديهم الوعي 
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الكامل لكي يخرجوا من منازلهم اإلى العراء، 

وكان ذل������ك من خ������الل التجارب ال�س������ابقة 

ت بهم. الكثيرة التي مرَّ

أبو  ٌخ اآخر هو ا رِّ
حداث موؤ ويوؤكد ه������ذه االأ

يعل������ى التميمي المعروف بابن القالن�س������ي، 

ربعاء  ال������ذي يقول فيها: ))ولّما كانت ليلة االأ

آذار 1157م(  التا�سع ع�سر من �سفر 552 ه� )ا

واف������ت زلزلة عظيمة عند انبالج ال�س������باح، 

ُكها بلطفِه  نها ُمحرِّ فروَّعت واأزعجت، ثمَّ �سكَّ

أفت������ِه بعبادِه، ثمَّ تال ذلك اأخرى دونها في  ورا

ليلة الخمي�س تالية بعد م�سي �ساعات منها، 

وواف������ت بعده������ا اأخرى بعد �س������الة الجمعة 

خبار من ناحية ال�سمال  تالية، وتوا�س������لت االأ

خر  ول منها واالآ ِبِعَظِم تاأثير هذه الزالزل، االأ

في مدينة �سيزر وحماة وكفر طاب واأفامية 

وما واالها اإلى موا�سع من حلب، واهلل تعالى 

ذكره وعزَّ ا�سمه اأعلم واأرحم((. ثمَّ ي�سيف: 

»وفي يوم الخمي�س الخام�س والع�س������رين من 

ول������ى )تموز( وافت زلزلة عظيمة  جمادى االأ

ت لها  بعد م�س������ي ثالث �س������اعات منه، اهتزَّ

ات، ثمَّ وافت بعدها ثانية قرنت  ر�������س هزَّ االأ

بعد م�س������ي �ست �س������اعات من اليوم، ثمَّ بعد 

م�سي ثماني �ساعات من هذا اليوم المذكور، 

وليين واأزعج، ف�سبحان  أ�سدُّ من االأ وافت ثالثة ا

نهن بحكمته تعالى  ُمحِرِكهَن بقدرته، وُم�س������كِّ

علواً كبي������راً ... وفي اآخر اليوم وافت زلزلة 

رابعة لما تقدم بين الع�سائين من ليلة ُمروِّعة 

هائلةٍ اأزعجت واأقلقت و�سجَّ النا�ُس بالتهليِل 

حد الرابع  والت�س������بيِح والتقدي�ِس، من ليلة االأ

خرة )تموز(، من ال�سنة اآخرها  من جمادى االآ

عند �س������الة الغداة وافت زلزلة هائلة بعدها 

خبار من ناحية  اأخرى دونها، وتوا�س������لت االأ

أثَّرت في حلب  ال�س������مال باأن هذه ال������زالزل ا

تاأثي������راً كبيراً اأزعج اأهله������ا واأقلقهم، وكذلك 

في حم�س، وهدمت موا�س������ع فيها، وما كان 

ول،   من المهدوم بالزلزال االأ
َ
من هدم ما بُني

أثَّرت في   عن تيماء، اإنَّ هذه الزالزل ا
َّ
وُحكي

م�ساكنهم تاأثيراً مهوالً«.

ا ع������ن الزلزال الكبي������ر، فيقول ابن  مَّ
أ وا

القالن�س������ي: »وفي ال�س������اعة التا�سعة من يوم 

ثني������ن الراب������ع من رجب )اآب( �س������نة 552  االإ

هجري������ة( )1157م( واف������ت زلزل������ة عظيمة 

في دم�س������ق لم يَر مثلها فيما تقدم، ودامت 

أنف�س������هم  وجفاتها حت������ى خاف النا�س على ا

موي  ومنازلهم، ورمت من ف�������سِّ الجامع االأ

ال�سيء الكثير الذي يعجز عن اإعادة مثله«. 

ث������مَّ يتابع الحديث ع������ن رجفات متوالية 

أيام الجمعة وال�س������بت  خالل النه������ار والليل ا

ثنين من نف�س ال�س������هر، وي�سيف  حد واالإ واالأ

خبار من ناحية ال�سمال بما  قائاًل: »وردت االأ

ي�سوء �س������ماعه ويرعب النفو�س ذكره، بحيث 

انهدمت حماة وقلعتها و�سائر دورها ومنازلها 

طفال  على اأهلها من ال�س������يوخ وال�س������بَّان واالأ

ا حم�س ف������اإن اأهلها كانوا  مَّ
أ والن�س������وان... وا
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قد جفلوا منها اإلى ظاهرها و�سلَّموا وتُِلَفت 

ا حلب َفُهِدمت  مَّ
أ م�س������اكنهم وتُِلَفت قلعتها، وا

ا ما بعد عنها  مَّ
أ بع�س دورها وخرج اأهلها، وا

من الح�س������ون والمعاقل اإل������ى جبلة وجبيل، 

أتلفت �َس������لميَّة وما ات�سلت بها  فاأثَّرت فيها وا

من ناحية الّرحبة وم������ا جاورها، ولم تدرك 

العباد والبالد رحمة اهلل تعالى ولطفه«.

وهذا ما يوؤكِّد كالم اأبي �سامة من انت�سار 

ر�سية في بالد ال�سام عام  ات االأ الزالزل والهزَّ

ثار والمباني  أثَّرت ب������ه على االآ )1157م( وما ا

ثرية، فنرى �س������قوط ق�سم كبير من الجامع  االأ

م������وي، وكذلك ما اأ�س������اب قلع������ة حلب وما  االأ

جاورها، حتى جبلة وجبيل و�س������لمية، وكذلك 

آثار الزلزال  قلعة حلب وحم�س، حتى و�سلت ا

ي اإلى مناطق الفرات، حيث تقع 
اإلى الّرحبة، اأ

أنقا�������س بلدة الميادين الحالية  الّرحبة تحت ا

�سرقي دير الزور بنحو )45( كم وعلى �ساطئ 

يمن، بين الزور والع�س������ارة، ويوؤكد  الفرات االأ

أنها تعر�س������ت لزل������زال )1157م(  ثاري������ون ا االآ

قام������ة فوق الحافة  مما دفع ال�س������كان اإلى االإ

ال�سخرية الم�سرفة على الوادي، مكان وجود 

القلعة. مم������ا يدلُّ على اأن زل������زال )1157م( 

أنه �سمل  امتد تاأثيره حتى مناطق الفرات، اأي ا

معظم اأر�س �سورية الحديثة تقريباً.

خبار الغريبة عن ه������ذا الزلزال  وم������ن االأ

فقد ان�س������قَّ تل حّران ن�س������فين وظهرت فيه 

بيوت وعمائر قديمة، كما ان�سقَّ في الالذقية 

بت  مو�س������ع فيه �س������نم قائم في الم������اء، وُخرِّ

�سيدا وجميع قالع الفرنج. مما يدلُّ على اأن 

ال�س������احل اللبناني لم ي�س������لم من هذا الزلزال 

الكبير، وحتى قالع ال�ساحل التي كان معظمها 

رت، داللة  بيد الفرنجة ال�س������ليبيين ق������د ُدمِّ

على �س������دة قوة هذا الزلزال ومدى ات�س������اعه، 

ر�س لم ت�س������لم  ثار التي تحت االأ حت������ى اأن االآ

منه كما ح�س������ل في تل ح������ّران، فقد ظهرت 

بيوت قديمة لح�سارات �سابقة، نتيجة انهدام 

التل وان�س������قاقه ن�سفين، وكذلك في الالذقية 

حيث ظهر تمثال في الماء نتيجة قوة الزلزال 

على. ر�س اإلى االأ واندفاع باطن االأ

مالحظـــة: هن������اك الكثي������ر مم������ا يمكن 

ر، وقد ذكرته  ذكره عن ه������ذا الزلزال الُمدمِّ

الم�س������ادر التاريخية بمادٍة وفي������رة، ولكن، 

حر�س������اً مّنا على الحجم الُمتاح لنا في هذه 

المجلة الكريمة، فقد اكتفينا بهذا القدر من 

المعلومات عن هذا الزلزال الكبير، مع اإيراد 

أ�سماء بع�س هذه الم�سادر التي لم نتحدث  ا

عنها في قائمة الم�سادر اآخر البحث.

نتائج البحث

نخلُ�ُس من خالل هذا ال�س������رد التاريخي 

لح������وادث زل������زال )1157م( بنتائ������ج واأفكار 

هامة، من اأهمها:

1- لق������د كان زلزال )1157م( عبارة عن 

ات كبيرة و�س������غيرة، تراوحت في  ة ه������زَّ عدَّ



ثار ازل وتازل وتاأثيراتها على الآ الزل

��� 2015    ت�شرين الثاين   2015    ت�شرين الثاين   2015 626العــدد   626العــدد   626

�سدتها ومدى تاأثيرها، واإن اأعظمها ما حدث 

يوم 4 رجب )اآب( )552 ه� – 1157م(.

2- انتباه الموؤرخين اإلى اأن هناك هّزات 

قوية، وهّزات خفيف������ة، اأي هزات ارتدادية، 

وقد �س������ّموها )ردفات متوالية – اأو رجفات( 

وهي التي لم تُحِدث اأ�سراراً كبيرة.

3- اهتم������ام النا�������س ووعيه������م بخط������ر 

الزالزل، حيث نراهم يخرجون من منازلهم 

ب�س������رعة اإلى العراء مبا�سرة عند حدوث اأي 

ر�س ولو ب�سكل خفيف. اهتزاز في االأ

4- ت������وزع الزالزل والهّزات على م�س������احة 

بالد ال�س������ام كافة تقريباً، وعلى مدار ال�س������نة، 

وقد كان زل������زال )1157م( عبارة عن اأكثر من 

ع�سرين هّزة، كانت اأقواها في 4 رجب )اآب(.

5- انه������دام الكثير من القالع والح�س������ون 

والمن������ازل والم�س������اجد والم������اآذن وغيرها من 

بني������ة، خالل هذا الزل������زال، وقيام نور الدين  االأ

م، خ�س������ية هجوم  الزنك������ي باإعادة اإعمار ما تهدَّ

مفاجئ من قبل الفرنج، وهذا دليل وعي كبير.

6- كثرة القتلى والخراب، مما يوحي باأن 

الزالزل كانت قوية، وربما تجاوز بع�سها 6 – 

7 درجات عل������ى مقيا�س ريختر الحالي، حتى 

اأن بع�س النا�س لم يجدوا فر�سة للخروج من 

بيوتهم اأحياناً، وعلى الرغم من توا�سعها.

7- تاأكي������د حدوث هذه ال������زالزل، لتوافق 

الموؤرخين على ذكرها زمن حدوثها دون خالف 

خر. على ذلك، واإن كان بع�سهم اأخذ من االآ

8- انت�س������ار الزالزل اإلى مناطق الفرات 

والبادية ال�س������ورية، كما في الّرحبة وكذلك 

ف������ي قلعة تدمر )فخر الدين المعني( ذاتها، 

ندرين وق�سر ابن  وكذلك في الر�س������افة واالأ

آث������ار مدينة الرقة، مما يوحي بقوة  وردان، وا

هذه الزالزل وعظمتها.

9- لعلَّ ع������دم ذكر تاأثير ه������ذا الزلزال 

عل������ى قلعة دم�س������ق، وما خلَّف������ه من خراب، 

يع������ود لبنائها القوي والمتي������ن اأوالً، ولكونها 

ر�س على خالف قالع  مبنية على م�ستوى االأ

خرى ثانياً، مما قلل من اأ�س������رار  �س������ورية االأ

الزلزال عليها. 

10- نَخلُ�ُس من هذه الدرا�سة، ومن بع�س 

أكثر اأجزاء المباني  الم�ساهدات العينية، اأن ا

أثُّراً بالزالزل هي: تا

براج والطوابق العليا بالن�سبة  �سوار واالأ االأ

للح�س������ون والقالع، وكذلك الِقباب والماآذن 

قوا�س  بالن�س������بة للجوام������ع والم�س������اجد، واالأ

�س������قف الجملوني������ة بالن�س������بة  والقع������ود واالأ

خرى،  للق�س������ور والكنائ�س ودور العب������ادة االأ

روقة  عم������دة واالأ اإ�س������افة اإل������ى �س������قوط االأ

والطوابق العليا عادة، وال�سبب المبا�سر في 

هذه االنهيارات هو:

نَّ معظ������م القالع والح�س������ون كانت  1- اإِ

ماكن  تُبنى على اأماكن مرتفعة جداً، وهي االأ

ق������ل ثباتاً، فكثيراً  كثر تاأثراً بالزالزل واالأ االأ

ما يحدث فيها انهيارات �سخرية توؤدي اإلى 
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بنية الموجودة فوقها، وخا�س������ة  �س������قوط االأ

�سوار والطوابق العليا. براج الجانبية واالأ االأ

2- كما اأن نظام البناء في ال�سابق وخا�سة 

الق������الع، كان يعتمد على الدقة في البناء من 

حيث �ساقولية ذاك البناء، وعدم وجود ميالن 

بة  فيه، اإ�سافة اإلى ا�ستخدام الحجارة الُم�سذَّ

الكبي������رة، والت������ي تُفيد في زيادة ثق������ل البناء 

وثباته، بحيث اأن ق������وة البناء تعتمد على دقة 

البناء وثقله، مما يُفيد جداً في ال�سمود اأمام 

عوامل الزمن وال�سهام والرماح والمنجنيقات، 

ر�س������ية لعدم  لكنه لن يثب������ت اأمام الهّزات االأ

وجود ترابط بين اأجزائه، وخا�سة لعدم وجود 

�سمنت الم�سلَّح بالق�سبان  مواد ربط كمواد االإ

المعدنية الم�س������تخدم حديثاً، والتي ت�س������اعد 

على تما�سك البناء.

قوا�س والعقود، هو  3- كما اإنَّ نظ������ام االأ

أثقال كبيرة  نظ������ام يعتمد على اإمكانية حمل ا

طنان، وهذا �سحيح، ولكنه  ت�سل اإلى اآالف االأ

ر�سية  ال ي�ستطيع ال�س������مود اأمام الهّزات االأ

ر�س باتجاهات مختلفة، اإ�سافة  التي تهزُّ االأ

�س������قف الخ�س������بية بين  اإلى اأن ا�س������تخدام االأ

الطوابق ال ي�س������اعد على �سمودها، حيث اأن 

انهيار اأي جدار فوقها يوؤدي اإلى انهيارها.

بنية الحديثة اأكثر مقاومة  فيما نج������د االأ

ر�سية لوجود �سبكة ق�سبان معدنية  للهّزات االأ

ت�س������دُّ اأج������زاء البناء اإلى بع�س������ها من خالل 

�س�س، وهذا  �سقف والركائز واالأ وجودها في االأ

ثرية القديمة. فلو  بنية االأ غير متوافر في االأ

�ساهدنا ح�سناً قديماً من ثالث طبقات اإلى 

أي�س������اً،  جانب بناء حديث من ثالث طبقات ا

فاإن منظر الح�سن يوحي باأنه اأقوى، لمنظره، 

ولوجود الحجارة الكبيرة فيه، وهذا �سحيح 

عداء بال�س������هام  له ل�س������ربات االأ لجه������ة تحمُّ

ل عوادي الزمن وعوامل  والمنجنيقات، وتحمُّ

الُمناخ، لكنه ال ي�ستطيع ال�سمود اأمام الهّزات 

ر�سية، لعدم ترابط اأجزائه بمواد م�سلَّحة  االأ

وق�سبان معدنية، وهذا ما توؤيده م�ساهداتنا 

للح�سون الُمتداعية بو�ساطة الزالزل، حيث 

�سوار،  ن�ساهد كيف ت�س������اقطت الجدران واالأ

وحدثت ت�س������ققات كبيرة في البناء، وانهارت 

�س������قف الُعليا ب�س������هولة لعدم وجود روابط  االأ

أبنية الفقراء(  بنية العادية )ا بينها، كما اأن االأ

قديماً كانت �سعيفة جداً، لذلك كانت ت�سقط 

ب�س������هولة، فهي ف������ي غالبها لم ت�س������ل اإلينا 

ف عليها. لنتعرَّ

ُد اأن الزالزل لم تقف عند �سنة  و�أخيرً�: نوؤكِّ

)552 ه������� – 1157م( فقد ا�س������تمرت بعدها، 

في عام )553 ه� – 1158م( وفي )15( ربيع 

أبو �سامة: فقد  ول )16 ني�سان( وكما يقول ا االأ

وقعت زلزلة في حلب روَّعت اأهلها واأزعجتهم 

ول 553 ه� )25  ... وفي ليلة 25 من ربيع االأ

ني�س������ان 1158م( وافت زلزلة دم�س������ق روَّعت 

واأقلقت ثمَّ �س������كنت ... وفي ليلة )23( رجب 

553 ه������� )19 اآب 1158م( وافت زلزلة عند 
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آذان الغ������داة، ثمَّ اأخ������رى في الليل������ة بعدها  ا

وقت �س������الة الغداة. وقد ا�ستغل الفرنج هذه 

الليلة وهاجم������وا جي�س نور الدين، وكادوا اأن 

يهزموه، لكنهم ف�سلوا بف�سل ثبات نور الدين 

ات لم ت�سل  وع�ساكره«. وال �سكَّ اأن هذه الهزَّ

اإلى قوة زلزال )1157م(. 

وفي ع�س������رنا الحالي، قامت درا�س������ات 

ة حول مو�س������وع الزالزل، حيث تمَّ القيام  عدَّ

آثار الدمار ذات  بتحري������ات حقلية، لتحدي������د ا

ال�سلة بالزالزل التاريخية، وذلك في المواقع 

ثري������ة الواقعة على امتداد اأق�س������ى الجزء  االأ

ال�س������مالي ل�س������دع البحر الميت في �س������مال 

أكثر النطاقات  غرب �س������ورية، والذي يمثِّ������ُل ا

ال�س������دعية المولِّ������دة للزالزل ف������ي المنطقة 

)�سرقي المتو�سط( وقد حددت مواقع واأمثلة 

ُمعّينة، وقامت بدرا�ستها بغية الو�سول لمعرفة 

تاريخ حدوث الزالزل في �سورية. 

وف������ي النهاي������ة، فاإن������ه عل������ى الرغم من 

ولية الت������ي يمكن اأن تزود بها  المعلومات االأ

ثرية حول  التحريات الحقلية في المواقع االأ

نة بع�س  تاأثيرات الزالزل، فاإنها تبقى ُمت�سمِّ

ع������دم التاأكي������د، وهذا ما يتطلَّ������ب االهتمام 

بتاأكيد واإثبات �سدقّية هذه النتائج.

وال بدَّ للعلماء من الرجوع اإلى الم�سادر 

التاريخي������ة، لدرا�س������ة تاريخية وزمن حدوث 

ه������ذه ال������زالزل، لمعرفة تواتره������ا الزمني، 

أ�سبابها،  وقوتها، بُغية و�س������ع ت�سوُّر ما حول ا

واإمكانية تكراره������ا في الزمن القادم، وبُغية 

ت������دارك ما يمكن تداركه م������ن نتائج كارثيَّة، 

يمك������ن اأن تح�س������ل ال �س������مح اهلل في حال 

تكرارها، و�س������ينعك�س ذلك �سلباً على البالد 

آثار  والِعب������اد، وم������ن �س������منها ما تبقى م������ن ا

خالدة، ربما �ست�س������بح ال�ساهد الوحيد على 

ّم������ة، في زمن �ُس������ِرقت فيه  عراق������ة هذه االأ

آثارنا  الهوي������ة عبر ثقافة العولمة، فال نترك ا

عر�س������ًة لل�س������لب والنهب، وعر�سًة للتخريب 

والت�س������ويه، فهي هويتنا الثابتة للم�س������تقبل 

القريب والبعيد.

أي�س������اً بالمدن الميتة، وهي عبارة عن مجموعة من المدن المنت�س������رة في الكتلة الكل�س������ية )منطقة جبل  ت�س������مى ا  -1

الزاوية( في �س������مال غرب �س������ورية، ويعود تاريخ ازدهارها اإلى بداية الع�س������ر البيزنطي )395م( ثمَّ دخلت فترة 

انحطاط في بداية القرن ال�ساد�س الميالدي ب�سبب الكوارث والزالزل التي حدثت في اأعوام )526–527– 528– 

�سالمي، وقد ا�ستمر  551– 553م(، ولكنها ا�س������تمرت في القرنين ال�ساد�س وال�س������ابع الميالديين وحتى الفتح االإ

أ�سهرها مدن: �سرجيال، البارة، �سن�سراح، الرويحة ...اإلخ ال�سكن فيها حتى فترات اإ�سالمية مختلفة، ومن ا

قوا�س، يقع على بُعد 46 كم، عن مدينة �سلمية في محافظة حماه، وهو عبارة عن ثالث  أو ما يُ�سّمى بدير االأ ا  -2

ول  مبراطور البيزنطي جو�ستنيان االأ مباني كبيرة، هي: الق�سر وهو اأجمل المباني، ويعود بناوؤه اإلى عهد االإ

)527 – 565م(، والكني�سة، والثكنة الع�سكرية.

الهوام�ش
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دارية بين  أو اأقدم من ذلك، وتقع على الحدود االإ مدينة كبيرة جداً تعود بتاريخها اإلى الع�س������ر البيزنط������ي ا  -3

محافظتي حلب وحماه، اإلى ال�سمال ال�سرقي من حماه بحوالى )60( كم.

الم�صادر
1- ابن القالن�س������ي، اأبي يعلي حمزة: تاريخ اأبي يعلي حمزة بن القالن�س������ي – المعروف بذيل تاريخ دم�سق تتلوه 

باء الي�س������وعيين،  زرق الفارقي و�س������بط ب������ن الجوزي والحافظ الذهبي، مطبعة االآ نخ������ب من تواريخ ابن االأ

بيروت، )1908م(، �س 337، 342، 343، 344.

تابكي، جمال الدين اأبي المحا�س������ن يو�س������ف، )813 – 874(ه�� النجوم الزاهرة في ملوك  2- ابن تغري بردي االأ

م�سر والقاهرة، وزارة الثقافة، الموؤ�س�سة الم�سرية العامة للطباعة والن�سر، ج 5، �س 325.

عيان، المجلد  3- ابن خلكان، اأبي العبا�س �سم�س الدين اأحمد بن محمد بن اأبي بكر، )608 – 681(ه� وفيات االأ

الثالث،تحقيق اإح�سان عبا�س، دار �سادر، بيروت، )1397 ه� - 1977م(، �س 409. 

4- ابن العديم، المولى ال�س������احب كمال الدين اأبي القا�س������م عمر بن اأحمد بن هبه اهلل، )588 – 660(ه�: زبدة 

الحلب من تاريخ حلب، تحقيق ون�س������ر �س������امي الدهان، ج 2، ما بين )457 – 569(ه�، المعهد الفرن�س������ي 

للدرا�سات العليا، دم�سق، �س 306 – 307.

ثير، ال�سيخ العالمة عز الدين اأبي الح�سن علي بن اأبي الكرم  5- ابن االأ

محم������د بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد ال�س������يباني: الكامل في التاريخ، المجلد الحادي ع�س������ر، دار 

�سادر، بيروت، )1399 ه� - 1979م(، �س 218، 221.

6- ابن الوردي، زي��ن ال����دين عمر بن مظفر، المتوفي )749(ه�: تاريخ ابن الوردي، دار الكتب العلمية، بيروت، 

لبنان، ج2، ط1، )1471ه� - 1996م(، �س 56.

ثرية في وادي الفرات، وزارة الثقافة، دم�سق، )2007م(، �س 5. 7- اأحمد �سوحان: المواقع والتالل االأ

خبار  أبو العّبا�س اأحمد بن خالد النا�س������ري، )1250 – 1315 ه� / 1834 – 1897م(: اال�ستق�سا الأ 8- ال�س������يخ ا

ق�سى، ج 1، تحقيق وتعليق: جعفر النا�سري ومحمد النا�سري، دار الكتاب، الدار البي�ساء،  دول المغرب االأ

)1418 ه� - 1997م(، �س 237.

الحية، المو�سوعة ال�ساملة، ج 1، �س 113، 114. أبو �سامة: الرو�ستين في اأخبار الدولتين النورّية وال�سّ 9- المقد�سي، ا

أبو الفداء الحافظ ابن كثير، المتوفي )774(ه�: البداية والنهاية، ج1، مكتبة المعارف، بيروت،  10- الدم�سقي، ا

)1412 ه� - 1991م(، �س 236. 

ول اإلى القرن الثالث ع�سر الهجري )القرن ال�سابع  11- خالد يون�س الخالدي: الزالزل في بالد ال�سام من القرن االأ

ن�سانية، �س 63. �سالمية، �سل�سلة الدرا�سات االإ اإلى القرن التا�سع ع�سر الميالدي(، مقال في مجلة الجامعة االإ

12- عبد اهلل حجار: اإ�ساءات حلبية – تاريخ ومعالم وتراث، المطبعة الرقمية، حلب، ط 1، )2007م(، �س 222.

أثرية حقلية حول تاأثيرات الزالزل في �سورية، مقال في مجلة مهد  13- محمد ر�سا �سبيناتي، واآخرون: �سواهد ا

ول، )2006م(، �س72، 76. ثار والمتاحف، دم�سق، العدد االأ الح�سارات، المديرية العامة لالآ
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�ضاعر واأديب �ضوري. ❁

ام ام ال�شام ال�شَّ رخةشرخةشرخُة ش�ش�

اأزد�شري يون�س اخلليل

❁

ب������������اِء ��������������������إ � ل������� ل������ ُ���������م���������اُء���������م���������اُء ال�����������������������ش�����������اِم ن������������������������ادْت ���������م���������اءش���������م���������اءش ش����������ش����������

ال��������ك��������ب��������ري��������اِء اأمُّ  ال���������ف���������ي���������ح���������اُء ال���������ف���������ي���������ح���������اُءن��������������������ا  ُن��������������������ا  اأ

ا���������ا���������اأع���������ط���������ي ل���������ل���������ق���������واف���������ي ج������ان������ح������ي������ه������ا ���������ش���������ش ش����������ش����������

��������خ��������اءش��������خ��������اءش��������خ��������اِء ش وال�����������������ش وال����������������� �������������ح�����������ِم ������������ � ال�����������م������ ال�����������م����� �����������رةم�����������ع�����������ط�����������رةم�����������ع�����������ّط�����������رَة

بداع الإ
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ُ ال����ق����ل����وُب ال����ق����ل����وُب ب�����ش��اط��ئ��ي��ه��ا ت���ع���ان���ق���ِت

ب���������اء �����������������إ �ك��������رم��������ز ل�������ل�������وئ�������ام ول�����ك��������رم��������ز ل�������ل�������وئ�������ام ول����

ا���������ش��������ا���������ش��������اآٌم ل�����ل�����ع�����روب�����ة ك������ن������ُز ذخ�������ٍر

��م��اءش��م��اءش��م��اء ش ل��ل�����ش ل��ل����� م������ج������اد ي���ه���ت���ُف م����ن الأ

�������اح����ات ال���ت���������اح����ات ال���ت������اح����ات ال���ت���������ق���ي ����اح����ات ال���ت�ش����اح����ات ال���ت�ش ش �����ش ����� ُوف���ي���ه���ا ف����ت����ُحوف���ي���ه���ا ف����ت����ُح

��اءش��اءش��اء ش ال��ق�����ش ال��ق����� ُ م���ف���ت���اُح م���ف���ت���اُح ���ي���غش���ي���غش���ي���َغ شوم���ن���ه���ا ����شوم���ن���ه���ا ����

بحاشبحاشبحًا � �ش  ش  ال��ح��قِّ �شم�ُس  ال�����ش��ام  �شم�ُس  ال�����ش��ام   ُ �����ش������ش���ش��ش�������ُف ش���ش���

���اءش���اءش���اء ش ال���م�������ش ال���م������� اواواأق���������م���������ارًا ل����ع����ت����م����اِت

ن����اٌر ن����اٌر   ٌ ال�������ش���ع���ِب وروُد  ب�������ردى  ع���ل���ى 

ال���������ش����راء اأو  ل���ل���م���ب���ي���ع  ه�����و  وم�������ا 

باهاشباهاشباها � م��ن  �ش  م��ن  ش  ��ارةش��ارةش��ارِة ال��ح����� ف��ي  ال��ح�����شامى  ف��ي  شامى  ال��ح�����ش ف��ي  ال��ح�����شامى  ف��ي  امى  شت�شت�

ب�������������اء إي���������������ات الإي���������������ات الإ آ ا �������رش�������رش�������رُّ شوه�������������ذا ��������شوه�������������ذا ��������

دم�������ش���ُق ال�������ش���ام ق���اف���ي���ت���ي ون���ث���ري

ُه����ي ال����ق����رُبه����ي ال����ق����رُب ال���ن���ب���ي���ُل ل���ك���لِّ ن��ائ��ي

��رش��رش��ٍر ش ع�����ش ع����� ل���ق���د واج�����ه�����ِت غ��������زوًا ك�����لَّ

���ر ق����ن����دي����لش���ر ق����ن����دي����لش���ر ق����ن����دي����َل ال���ب���ه���اء شوك�������ان ال���ن�������شوك�������ان ال���ن�������

ُ ال���ع���زائ���ُم ال���ع���زائ���ُم ف���ي خ��ط��ان��ا ����ن����ه����ن����ُه����ِن ����هول����م ت����هول����م َت

��� ع���ل���ى ال���ب����� ع���ل���ى ال���ب�� ع���ل���ى ال���ب���������ء �����ُء ���� � ال����ب��� ال����ب�� سوق�����د ف���ا����سوق�����د ف���ا����س

������اق ن������وراك ال������دف������اق ن������وراك ال������دّف������اق ن������ورًا ُوي���ب���ق���ى ف����ج����ُرك ال������دفوي���ب���ق���ى ف����ج����رك ال������دفوي���ب���ق���ى ف����ج����ُر

���م���اء ���م���اءش���م���اءشَّ ش ف����ي ال�������شَّ ف����ي ال�������َّ ف����ي ال������� ي�����ط�����اوُل ك������لَّ ن�������وٍر

ب����ال����رزاي����ا ع���������ادت  ُي��������������اُمي��������������اُم  الأ اإذا 

���ت���ب���ق���ي���نش���ت���ب���ق���ي���نش���ت���ب���ق���ي���َن ال������م������ن������ارَة ل���ل���رج���اء ش����ش����

واوواوؤوا اإل�����ى وط���ن���ي ب���غ���اُة ال��ب��غ��ي ج�����ا

ّ ال����ت����م����ّرد ال����ت����م����رد ال����ت����م����ّرِد ف����ي ال���ب���غ���اء ���وي���قش���وي���قش���وي���ِق شل���ت�������شل���ت�������

���ب���اعش���ب���اعش���ب���اُع ع���ل���ى ث���ران���ا  ش ال�������ش ال������� ت���ك���ال���ب���ِت

َف����ك����ان ال������ن������اَرف����ك����ان ال������ن������اَر ف�����ي ي�������وم ال���ل���ق���اء

ـــــــــت �لــــــجــــــود فــيــنــا ن �أ�ــــــســــــوريــــــا الأ

لــــكــــلِّ د�ء �لـــــــــــــدو�َء  ِزْلـــــــــــِت  ومـــــــا 

ــدٌّ  ــس ونــــحــــن �لـــ�ـــســـعـــب لــلــطــاغــيــن �

ـــــي ـــــا جــــــــنــــــــديٌّ فـــــد�ئ ــــــــــــلٌّ مـــــن وك

بـــالـــ�ـــســـحـــايـــا �إاّل  غــــــــــذّوك  فــــمــــا 

بــــالــــدمــــاء �إاّل  غــــ�ــــســــلــــوِك  ومـــــــا 

ــــــــّل ثـــــانـــــيـــــٍة �ـــســـهـــيـــٌد ــــــي ك لــــنــــا ف

يــــجــــازي غـــــدَرهـــــم حــــــقَّ �لــــجــــز�ء

قـــومـــي تــــــاريــــــَخ  ظــــالــــمــــًا  يـــــا  �أال 

لـــمـــاذ� نــ�ــســيــَت �أبــــطــــاَل �لـــجـــالء..؟

فـــــاأمـــــجـــــاُد �لـــــ�ـــــســـــاآم لــــهــــا مــــكــــاٌن

ــــُق فــــــوق �أجـــــــــــو�ِز �لـــفـــ�ـــســـاء يــــحــــلِّ

ونـــ�ـــســـُر �لـــ�ـــســـام يـــبـــنـــي كـــــلَّ مــجــٍد

يـــ�ـــســـبُّ �لــــعــــزَّ فــــي �أ�ـــــســـــِل �لــبــنــاء

يــــظــــلُّ حــــ�ــــســــاُمــــُه فــــــوق �لـــمـــنـــايـــا

ويـــمـــ�ـــســـي ِحــــــــدًة فــــــوق �لــمــ�ــســاء

ــيــٍب ـس �أعـــــــّز �لــــ�ــــســــاَم فــــي عـــهـــٍد عــ�ـ

قـــــــــويـــــــــاء ـــــا بــــــــتــــــــاِج �الأ ـــــه ـــــل ـــــلَّ وك

ـســٍن ح�سيٍن �إلــــى حــ�ـ فــيــهــا  مــ�ــســى 

عــــلــــى مـــــــّر �لـــــــزمـــــــان بــــــال ِمـــــــر�ء

وحــــــــوَلــــــــه كـــــــــلُّ �ـــــســـــبـــــٍل يــــعــــربــــّي

�أبـــــــــــيِّ �لــــــحــــــزم �ــــســــامــــّي �لـــــــــرو�ء

فــيــطــِعــُم فـــي �لـــفـــتـــّوِة كــــلَّ �ــســيــٍف

تــــقــــيــــاء ـــــجـــــمـــــًا لــــالأ ويـــــحـــــمـــــُل �أن

ـــجـــارى ـــام �ـــســـعـــُب ال ُي و�أهــــــــُل �لـــ�ـــس

كـــنـــ�ـــســـٍر �ــــســــّد يـــ�ـــســـخـــر مـــــن ِجــــــر�ء

ــــِو �لــــــزمــــــاُن لـــهـــم لــــــو�ًء ــــل ولــــــم ي
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ــــــو�ء ــــــّل لــــــــــذ� ظـــــــّلـــــــو� �ــــــســــــنــــــاًء ل

ــُق �ــــســــوؤ�َل مــجــٍد ــس لــقــد �ـــســـارت دمــ�

ولــــــم يـــحـــ�ـــســـْنـــه غــــيــــُر �لـــكـــبـــريـــاء

ــد ُحــ�ــســنــًا ورو�ـــســـُتـــهـــا جـــنـــاُح �لــخــل

ــــتــــاء ُتـــــــــــــــــاأّرُج زهـــــــــــرًة يـــــــــوَم �لــــ�ــــسّ

ــــا كـــ�ـــســـعـــٍب �ــــســــوف تــ�ــســمــو ــــوري ــــس و�

ــاُء عــلــى �لــقــ�ــســاء ــــمَّ �لــقــ�ــس ولــــو ُح

ــــرمــــوِك قــلــٌب ــــي وفـــــي تـــ�ـــســـريـــَن و�ل

ـــــر�ء ــــد مــــن ِح ــــّم بــــنــــوِر �لــــوحــــي ُع

جـــهـــاًل بـــــالـــــنـــــاِر  العــــــبــــــًا  يــــــا  �أال 

ـــــــدِر �لــــهــــنــــاَء مـــــن �لــــعــــز�ء ولــــــم ت

�ــــســــِل �لــــتــــاريــــَخ عــــن قـــــــوٍم تــــعــــدّو�

�أكــــــان مــ�ــســيــُرهــم غــيــر �لـــفـــنـــاء..؟

ـــّدو� ـــ�ـــس ت �إذ�  ــــرجــــال  كــــال نــــ�ــــســــاٌء 

لـــنـــفـــخـــَر بــــالــــرجــــال وبـــالـــنـــ�ـــســـاء

لـــقـــد قــــالــــت دمـــ�ـــســـُق لــــكــــلِّ فــخــٍر

ــــــت مــــن خـــبـــزي ومـــائـــي تـــــَريـــــْث �أن

يــقــول لــهــا: �ــســبــقــِت �لــ�ــســمــ�ــش عـــّزً�

ــمــاء ــس ـــــــالك �لــ� ومــــجــــُدك فـــــوق �أف

ـــعـــطـــاَء جـــــــو�َز ُجـــــوٍد و�أعــــطــــيــــِت �ل

فـــــكـــــان �لـــــحـــــق رمـــــــــــزً� لـــلـــعـــطـــاء

ـــــــى مـــجـــد �أثــــيــــٍل ـــا �إل ـــن و�ــــســــلــــِت ب

�نـــحـــنـــاء دون  ـــامـــخـــًا  ـــس � يـــ�ـــســـّفـــق 

ــــدِت قــــ�ــــســــرً� كــــــلَّ يـــــوٍم ــــّي ــــس ـــقـــد � ل

بــــــاإخــــــال�ــــــشٍ لــــخــــيــــِر �النــــتــــمــــاء

ووفــــــيــــــِت �لـــــعـــــهـــــوَد لــــكــــلِّ �ــــســــوٍء

ـــــــــوَر �ألـــــــويـــــــِة �لـــــوفـــــاء يـــــعـــــانـــــُق ن

ـــــْت ِبــــُعــــهــــٍر ـــــاطـــــٍل حـــــلَّ وجــــــولــــــُة ب

ــهــا �لـــحـــقـــيـــقـــُة كــالــهــبــاء �ــســتــجــعــُل

ـــكـــل حــيــٍن  ـــق ب ـــس ـــبـــرً� يــــا دمـــ� فـــ�ـــس

فـــــال تـــخـــلـــو ظــــــــــروٌف مـــــن َعــــنــــاء

دومــــــــًا �هلل  حــــمــــاهــــا  و�ــــــســــــوريــــــا 

ـــــــودً� لـــلـــبـــقـــاء فــــقــــد ظــــلــــت خـــــــل

ــــي �لـــ�ـــســـام قـــنـــديـــٌل وزيــــــٌت هـــنـــا ف

يـــعـــانـــُق �ــــــســــــوُءُه عــــطــــَر �لــ�ــســمــاء

وفــــيــــهــــا كـــــــلُّ �أفـــــــكـــــــاري وُحـــلـــمـــي

ــفــاء بـــ�ـــســـفـــٍو ظــــــّل يـــهـــتـــُف لــلــ�ــس

و�أمـــــــــا �لـــــمـــــارقـــــون مـــــن �لـــبـــغـــايـــا

فـــقـــد �ـــــســـــارو� هــــبــــاًء فــــي �لـــهـــو�ء

لـــقـــد �ــــســــعــــدو� لــــتــــلٍّ مـــــن نـــفـــاٍق

يــــــحــــــّيــــــوَن �لــــــــعــــــــدوَّ بـــــــال حــــيــــاء

ـســنــوف �لـــــَمــنِّ فينا فــهــم هـــجـــرو� �ـ

ور�حـــــــــو� يـــهـــتـــفـــون �إلـــــــى �لـــُقـــثـــاء

ــــــــاأخــــــــو�ٍن ولـــكـــن ـــحـــهـــم ك ونـــنـــ�ـــس

خــــاء ـــمـــكـــائـــد لــــالإ ـــــمـــــادو� فـــــي �ل ت

قــــــــــالم جـــّفـــت  وتــــلــــك مــــحــــابــــُر �الأ

و�ـــســـار �لـــ�ـــســـوُت مـــبـــحـــوَح �لـــنـــد�ء

يم�سي �ـــســـوف  �لــطــبــيــعــِة  وقــــانــــوُن 

ــــاء ــــي غــــب ـــــاَء �الأ ـــــرحـــــْم غـــــب ولـــــــم ي

�ــســنــ�ــســلــيــهــم �ــــســــعــــيــــرً� كـــــــّل يــــوم

هـــجـــاء �أو  لـــــمـــــدٍح  نـــ�ـــســـعـــى  ــــــن  ول

ــــعــــز فــيــنــا �ـــســـيـــبـــكـــون �حــــــتــــــر�م �ل

ولـــــن يــــجــــدو� حــــلــــواًل فــــي �لــبــكــاء
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ــــو� �ـــســـمـــائـــرهـــم خــــــو�ًء ــــرك فـــقـــد ت

ــقــمــامــِة فـــي �لـــخـــو�ء ــال وعـــا�ـــســـو� ك

نــــــر�ُه فينا �لـــوحـــيـــُد  ــعــُب  ــس ــ� هـــو �ل

ـــاء ـــن ث �أو  لــــنــــ�ــــســــٍح  �أو  ــــقــــٍد  ــــن ل

ـــق مـــــن عـــــدّو ـــس ولــــــن تـــخـــ�ـــســـى دمـــ�

يــــقــــاومــــنــــا بـــــاأ�ـــــســـــيـــــاف �لـــــدهـــــاء

ـــــي فــــخــــر وعـــــزٍّ تـــــقـــــول دمــــ�ــــســــق ف

�ـــســـاأ�ـــســـحـــُق كـــــلَّ عـــبـــٍد فــــي حـــذ�ئـــي

لــكــي نــبــقــى طــــــو�َل �لــــدهــــِر طــــودً�

ــاء يــــطــــاول كــــل نـــجـــٍم فــــي �لــفــ�ــس

ــم ــي ــل ــس � خــــــــّط  ذي  كــــــــلَّ  نــــــو�لــــــي 

ونـــ�ـــســـُدُق فـــي �لـــ�ـــســـالمـــِة و�لـــــوالء

فـــلـــم نــــــاأكــــــْل طــــعــــامــــًا مـــــن �إنــــــاء

نــــــاء ــق بـــامـــتـــعـــا�ـــشٍ فــــي �الإ ــ�ــس ــب ون

�سعبي ـــدَق  �ـــس يـــعـــّمـــُق  ــعــري  �ــس �أنـــــا 

ــاء ــب ــِخ ـــقـــى �ــســجــيــنــًا فـــي �ل ــن �أب فــل

ـــــــديٌّ وفـــــــيٌّ ـــــام جـــــــن �أنــــــــــــا لـــــلـــــ�ـــــسّ

ـــــا بـــــيـــــا�ـــــشٌ فــــــي رد�ئــــــــي ـــــه وعـــــّزت

ـــا �أخــــوتــــي �أطـــلـــقـــُت �ــســوتــي ــكــم ي ل

ـــَف فـــي �لـــــــود�ع: �إلــــى �لــلــقــاء هـــت الأ
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�ضاعر �ضوري. ❁

ف�ضاءات مدامع

نور�س قدور

❁

أنا فيه �أقول  ال تخافي ما �

ق�ص�ص �لليل تو�لت

في خيالي ق�ص�صاً فيها ذهول

❁    ❁    ❁

ت �صت �صت �أدري �أي ليل صل�صل�

�لليل يهذي  كان هذ�

ّغفلة مّرت بباليغفلة مرت بباليغفلة مّرت ببالي

� خ�صت مر� خ�صت مر�دي أنٌة �

لصلصلَّ طريق صوبها �صوبها �

صر�صر�صٍ ُلقادُملقادُم من �أ ها يها ّيها � أ �

يرصيرصير صلينا ال ت�صلينا ال ت� �إ

بداع الإ

جئت بالعتمة فارجع

وء �صباحاصوء �صباحاصوء �صباحاً صطلع ال�صطلع ال�

دصدصدَّ رحله ص�ص�

ا الداني منا الداني مّنا واأطلَّ

يقطف العمر ثمارا

ارات بقاءصارات بقاءصارات بقاء صفي احت�صفي احت�
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راً بماء  را مخ�ضرا مخ�ضّ َد الوادَيد الوادَي د الواديضد الواديض ضين�ضين�

باتضباتضبات ض �ض � بعد اأن مّر

ولضولضوٌل ضمانيه و�ضمانيه و� أ وا

طى فيها ثباتوخطى فيها ثباتوُخطى فيها ثبات

ُفاقت من ُعرى البيداء فاقت من عرى البيداء فاقت من ُعرى البيداء 
أ وا

حوات رجالضحوات رجالضحوات رجال ض�ض�

اطاطاآن بظلٍّ مع وهاد طضطض ضفتالقت رمل �ضفتالقت رمل �

هول وجبالضهول وجبالضهول وجبال ضو�ضو�

ابر مابر ماآالً بر مضبر مض ضوغدا ال�ضوغدا ال�

كو الحال حاالضكو الحال حاالضكو الحال حاالً ضفيه ي�ضفيه ي�

ٍ يف�ضي زمان لعزوٍف يف�ضي زمان لعزوٍف ُعلُّهعلّه

أماناً اه يتمناه يتمّناه ا

ى ىغيمة رهن غريم يتبقىغيمة رهن غريم يتبقَّ

وتالقت بف�ضاءات مدامع

حابضحابضحاٍب ضلت لون �ضلت لون � بدَّ

لضلضل ض يتوا�ض يتوا� باقضباقضباٍق ضفي �ضفي �

�سهر �سيٍف �سار مغبَّراً بلون

خلع الثوب �سواُده

لي�سيء الثوَب جّدة

في �سحى يوم جديد

ويعيد العيد فيه 

�سيرة الباكين حوله

في زمان الخائفين

ول�سان الحال يكذب

لم يقل ما قد راأى في قنوات 

❁    ❁    ❁

�ساء حال القنوات

وكالم الترهات

وعجيٌب يا اإلهي ما يقال

عوام �سفحات كتاٍب �سارت االأ

نْت فيه مالحم ُدوِّ

عمُرها مائة عام



ق�ص�ص ق�صيرة جداً

��� 2015    ت�شرين الثاين   2015    ت�شرين الثاين   2015 626العــدد   626العــدد   626

ق�ص�ص ق�صرية جدًا

محمود  علي ال�سعيد

❁

-1 -

والج������وع يف������ري المع������دة، عبق �ش������ميم 

������غير، ش������غير، ش������غير،  شنف طفلها ال�شنف طفلها ال� الفالفل الطازجة في اأ

مكلة فالف������ل، لكمته بكمكلة فالف������ل، لكمته بُكّم أريد اأ فتمتم مام������ا ا

يدها وم�ش������ت خطوتين، اأعاد الطفل الطلب 

تعطاف ما شتعطاف ما شتعطاف ما  شوت فيها من العلو واال�شوت فيها من العلو واال� وت فيها من العلو واال�شوت فيها من العلو واال�ش شبوتيرة �شبوتيرة �

ذن و�شغاف القلب، ماما  ������ل ش������ل ش������ل اإلى طبلة االأ شي�شي�

أكلة فالفل، لكمته بمرفقها ثانية،  أريد ا ماما ا

معت حتى شمعت حتى شمعت حتى  ش�ش� أ ّة مّرات بنبرة مدوية ة مرات بنبرة مدوية ة مّرات بنبرة مدوية ا ّعاود الكّرة مرعاود الكرة مرعاود الكّر

أكلة  أريد ا ������فة ماما ماما ماما ش������فة ماما ماما ماما ش������فة ماما ماما ماما ا شر�شر� حجارة االأ

يحة لطلب شيحة لطلب شيحة لطلب  شم خ�شية الف�شم خ�شية الف� فالفل، اأذعنت االأ

بداع الإ

اأديب وقا�س من فل�ضطين. ❁

ولدها وهي ال تملك من حطام الدنيا �سوى 

ر ليرات ورقية متهرئة من كثرة التداول، سر ليرات ورقية متهرئة من كثرة التداول، سر ليرات ورقية متهرئة من كثرة التداول،  سع�سع�

ة الزجاجية سة الزجاجية سة الزجاجية  سلى المن�سلى المن� إتقدمت بخطى وئيدة اإ إتقدمت بخطى وئيدة 

ية علتها عبارة )�سعر سية علتها عبارة )�سعر سية علتها عبارة )�سعر  سطدم بيافطة قما�سطدم بيافطة قما� طدم بيافطة قما�سطدم بيافطة قما�س سلت�سلت�
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أكل������ة الفالفل �س������تون ليرة فقط( ت�س������ّمرت  ا

مكانها برهة وقد امتقع وجهها بماء الحياء 

فتورد تف������اح الخدي������ن، اأدارت ظهرها بعد 

اأن ج�س������ت اأرغفة الخبز المدروزة كم�س������ط 

أنثوية رقيقة ودمعة جمرية  الر�سا�س باأنملة ا

تكوي المهجة مرددة على م�س������مع الجميع: 

)الخبز بايت، الخبز بايت(.

-2-

وب������رد كانون ال�س������توي يق�س الم�س������مار 

أّبان  اجترح �س������كان المدينة البي�س������اء حلب ا

�س������راوة القت������ال الجحيمي بي������ن الفريقين 

طرائق عجيبة في ا�سطياد قطرات الدفء 

خ�سر والياب�س وقوداً،  يت�سدرها اجتثات االأ

بق على اأغ�س������ان �س������جرة  انق�������س جارنا االآ

ال�سف�س������اف المالذ الوحيد الحنون لجوقة 

ع�سافير الدوري وطاقم اأطفال الحي و�سرع 

خر يلقمها اأجمل وجبة  يق�سها واحداً تلو االآ

طعام ل�س������فاه الموقد الحجري الملقى على 

قارع������ة بيته، دبت حمي������ة الغيرة في عروق 

ر�س������ي  الوردة القاطنة في جهنم الطابق االأ

�س������يل اإال  المقلوعة من الجذر ال�س������اللي االأ

قلياًل وهي تعي خطورة الت�سدي لمثل هذه 

دمية:)ه������ون عليك يا جارنا وارحم  فة االآ االآ

ر�������س يرحمك من في ال�س������ماء(  من في االأ

رمقها بنظرة �س������زر حانقة اأ�س������ابت القلب 

الطافح بع�س������ير ال�سبا الدموي بمقتل وهو 

يبعق: اأما �سمعت بحكمة �سقراط الفيل�سوف 

�س������جار في اأي وقت من ف�سول  باأن تقليم االأ

ال�س������نة يخفف عنها ال�س������دة ويمنحها القوة 

ر�س  والمناعة واجتثاثها بالكامل يخفف عن االأ

ثقال وينع�س روح التربة( قهقهت ال�سبية  االأ

بع�س������بية فاقعة ملء ال�سدقين و�سرخت من 

قحف جمجمتها: )واجتثاثها الكامل يخفف 

ثقال وينع�س الروح اأي�ساً(. االأ
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من كل فج عميق  يحيط البرد ال�سقيعي 

القار�س باأو�س������ال المدينة المتخمة بالظلمة 

اإال من ب�سي�س �س������معات تتراق�س ذباالتها 

أبو  أنين ال�س������غار الجوعى، نظر ا عل������ى وقع ا

طريف من نافذة غرفته الم�س������ادة من بقايا 

مداميك القرميد ال�س������امي المعطوب لبناء 

فيلة على مجرى ال�سارع  �سخم �س������خامة االأ

الرئي�س������ي المجاور لعل عرب������ة تثقلها بع�س 

كالت ال�س������عبية الرخي�سة رخ�س التراب  االأ

أ�سها، ابتداأت جوقة الر�سا�س بالعزف  تطل برا
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ال�س������وتي الجماعي المعروف حتى ل�سالة 

الطرق من القوار�س وانطلق الجحيم، �سارع 

�سرة المجبول بالفقر حتى اأخم�س  طاقم االأ

الروح بارتجاف ه�ستيري اإلى حلبة الرق�س، 

وما هي اإال دقائق بعدد اأ�س������ابع اليدين رنَّ 

جر�س الهاتف الع�س������ملي ير�س������قنا ب�سلية 

من حنجرة قريب مخ�سرم: ال تخافوا لي�س 

مات�سمعون من �س������ياح ديكة البنادق ا�ستباكاً 

اإنما هو بطاقات حب اإلى العام الجديد.

مالت الزوجة على اأذن زوجها وهم�ست: 

�سر البلية ما ي�سحك! 
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و�س������ل رابط ال�سداقة بينهما اإلى درجة 

من ال�س������عوبة بمكان اأن تق�سم ريح )القيل 

والقال( من ع�س������اق هذه الخ�سلة المرذولة 

ف������راح الجورية  ظهره������ا، يتبادالن باقات االأ

كلما �سنحت فر�سة عامرة بالغبطة، وكوؤو�س 

حزان الحنظلية كلما حّل م�س������اب جلل،  االأ

باللقاءات المبا�سرة حيناً وبالمهاتفة اأخرى، 

قل حظاً  اجتاح وباء القتال الطاحن مدينة االأ

فتعطلت دورة الحياة عن اإنعا�س حتى خ�سلة 

حبق، واأغلقت نوافذ الجهات ال�س������ت، اأبرق 

اإلى �س������ديقه ب�س������رورة اقتناء مجلة ثقافية 

مهرت بخاتم ت�س������عيرة رمزي������ة جداً يخجل 

الحا�س������وب اأن يدرجها في برنامجه، وطفل 

الفاق������ة اأن يتاأود بها، ليكحل عينيه بحروف 

مقالته المنقو�سة على اإحدى اأ�سالع قف�سها 

ال�سدري الورقية فاأجابه باطمئنان المدمن 

على غل اليدين، وديدن الج�س������ع بف�س������احة 

أيمم �س������طر مقر  لغوي������ة: انتظرني ريثم������ا ا

المجلة كيما اأح�سرها لك بالمجان. 
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تتحل������ق كرا�س������ي الخالن ح������ول طاولة 

قهوة �س������باحية يتجادلون في �سوؤون ال�ساعة 

خبار بلهف������ة المهوو�س وكل  وم�س������تجدات االأ

يم�سك باأ�سابعه ورقة بي�ساء �سفيفة يلفُّ بها 
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ما تي�سر من جدائل الدخان الجبلي المنع�س 

بنكه������ة رائحته، وغنى منظ������ره، تلقف خالد 

�س������يجارته وطفق يدغدغها بطرف �س������فتيه 

�س������ابع ت�س������غط  باحترا�س الفت، وبينما االأ

احة الع�سملية( تتلم�س  على زناد القّداحة )قدَّ

ة �سئيلة، انت�سلتها كٌف مجاورة و�ساحبها  ب�سّ

يتمتم بحنق ملح������وظ: اأخطاأت الهدف هذه 

قداحتي ولي�ست قداحتك.
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يغدق كل ما تملك يمينه من دراهم بخ�سة 

ثمناً ليثلج �سدر خاّلنه بنكهة فنجان قهوة 

برازيلية �س������باحي، دون اأن يعرقل م�س������يرة 

أو ي�سكم لجام هذا ال�سلوك  لفة منغ�س، ا االأ

النا�س������ع من الكرم الطائي ت�سرف، يقف 

رذل  دوالب الزمن في محطة ال�سيخوخة االأ

فيكت�سح  )ال�س������اد( الم�سمى �سعبياً )بالماء 

بي�������س( بلورة العينين مغلقاً دفة النوافذ  االأ

اإال  من�سرب �سوء بالكاد يتهجى من خالله 

�سكال والحجوم، ي�سارع جواد مطهم من  االأ

نقاذ الحال  المطلق عليه بال�سحة والغنى الإ

با�س������تقدام طبيب مخت�س في�سرخ الجبل 

ج�س مدلاًل  بعنفوان �سهامة القمم ب�سوته االأ

على حدة النظر و�س������المة الروؤية: من قال 

لكم اإنني بحاجة اإلى عمل جراحي انظروا 

أ�سار اإلى  ذاك الرجل الجال�س في الزاوية وا

كر�سي خ�سبي ت�سند ظهر الجدار.
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يام على المدينة التاريخية  جارت االأ

بعراقة هند�س������تها واإ�ستراتيجية موقعها 

قدم واحدة تلو  وقد تلقفت الح�سارات االأ

خرى، وه�س������مت مالمح ت�ساري�سها،  االأ

ف�سرع الخلق يدبُّون على اأديمها المدمر 

كالموا�سي ال�س������الة يطاردون الحاجات 

ك�سجين للم�سدور  ال�سرورية �سرورة االأ

وق������د اأ�س������حت مفقودة فق������دان )الغول 

والعنقاء والخل الوفي( وفي ال�س������دارة 

منها لقمة العي�س المغم�سة باألف غ�سة 

وغ�س������ة، ومحط اإن�س������اجها ال�سروري 

�س������رورة الملح للطع������ام )م������ادة الغاز( 

الذي ارتفع ثمنه في ال�س������وق ال�س������وداء 

اإلى م�س������تويات جحيمي������ة قلما تجد من 

يطي������ق ل�س������ع جمراتها، اأعم������ل مجاهد 

الذي ربطته الم�س������ادفة برفيقة العمر 

عقله طوياًل لي�س������تقر على اأجمل هدية 

يبّي�س فيها وجهه �س������بيحة عيد الفطر 

التعي�س، طرق الباب الخ�سبي الخارجي 

فاأطل������ت حوري������ة نهر )قوي������ق( بجمالها 
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الفّتان ورقتها ال�سائبة، عانقها بحرارة 

�سطورية قائاًل: كل عام واأنت  المواقد االأ

أوماأ اإلى جرة غاز  ب�..... يا خطيبت������ي وا

ت�ستلقي على �سدر العتبة.
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�س������اقت الدني������ا به، ارت������دى معطفه 

�س������طورة و�سرع يتجول في  القديم ِقَدم االأ

�س������وارع المدينة وقد �س������مت يد الحاجة 

أ�سواق من قما�س النايلون  اأر�س������عتها اإلى ا

يتف������رد كل منها باخت�س������ا�س الفت من 

الفاكهة والخ�س������ار اإل������ى البقول واأدوات 

التجميل، �س������اقته المفاجاأة الظالمة وقد 

أن�سب ال�سقيع مخالبه اإلى �سوق الحطب  ا

يت�س������دره رجل اأهرمته الم�سائب يجل�س 

أ�سكالها  القرف�س������اء ينتقي القطع بتباين ا

الهند�س������ية )مثلث – مربع – م�ستطيل – 

معين...( ومقلمها ال�س������اللي )�سف�ساف 

– �سنديان – زيتون – ليمون – رمان...( 
واحدة واحدة، يتح�س�������س الزوج اأ�س������ابع 

زوجته وهو يهج�س ب�س������وت اأج�س مطعم 

�س������م يا  ببحة ال�س������جن ي�س������معه حتى االأ

خلق اهلل: تقدمت ح�س������ارة التدفئة في 

وطننا الراب�س على الهموم من الكهرباء 

أم������ل اأن تتطور اإلى  اإل������ى الحطب عل������ى ا

الحجارة، قاطعه �سوت حاد حدة �سكين 

الج������زار في رقبة الما�س������ية ال تبتئ�س يا 

�سيخنا الجليل فقريباً جداً �سنتدفاأ على 

�س������ظايا القذائف، قهقه الح�سور بجنون 

ه�ستيري وانفجر الموقف. 
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الوظيفي  ال������دوام  اعت������اد مراق������ب 

لمدر�سة القمر البرتقالي الفل�سطينية اأن 

ي�سع �سرة القمامة في �سندوق �سيارته 

الع�س������ملية الخلفي ليلقي بها �سبيحة 

كل يوم في اأقرب حاوية تت�سدر واجهة 

مامية لقريته النموذجية في  الطريق االأ

تقنية الهند�سة المعمارية، توقف عقرب 

الذاكرة ع������ن الجريان لعط������ل مفاجئ 

فن�س������ي واجبه اليومي المعتاد بانتظام، 

�سرائيلي الجاثم  ا�ستوقفه حاجز الجند االإ

على العمود الفقري ل�س������ارع ال�سداقة، 

وانطلق يفت�س بدقة محموالته الراب�سة 

�سابع على  بوقار جبل �س������خري لتقع االأ

وجبة الف�س������الت المعباأة في علبة من 

ال������ورق المق������وى المتهرئ الع�س������الت 

ع�ساب ف�سرخ من قحف جمجمته  واالأ

ما هذه العلبة وانهال على �سيده الثمين 

تقليباً فعبقت الرائحة القاتلة من قماطة 

الطفولة تخر�س ع�س������يبات حا�سة ال�سم 

الفطري.
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عت ال�س������بل بطاقم عائلة فل�سطينية  تقطَّ

أ�سري بالتعا�سد  كانت ت�س������كل اأجمل عنقود ا

لفة جراء التطاح������ن المقيت بين الحق  واالأ

والباط������ل، اإل������ى اأن قيَّ�س المطلق فر�س������ة 

�س������انحة ليقوم واجهة اأحد الفرقاء الموزعة 

على ب�س������اط رقعة مكاني������ة تعجز الخطوات 

لمام بت�ساري�س نقاطها بمغامرة غير  عن االإ

مح�س������وبة العواقب للوق������وف ميدانياً على 

حقيقة المعاناة الجهنمية في التقاط قطعة 

ك�س������جين  الخبز المح������الة بقطرتين من االأ

أ�سماء  والماء لدى وا�س������طة العقد في قائمة ا

�سجرة العائلة وقد انتحى مكاناً ق�سياً ككومة 

حطب ال�سنديان العتيق ليبادره بطلقة �سوؤال 

مفاجئ كي������ف الحال يا ج������دي؟ وكم كانت 

جابة حارقة عندما تلفظ بب�س������ع كلمات  االإ

بتهدج: المخيم مغلق الجه������ات، نقتات بما 

يلفظه الحقل المجاور من الخ�سرة ون�سرب 

بار من بقايا البقايا ون�س������هر  ما تجود به االآ

على �س������وء ذبال������ة فتيل ال�س������راج المتقاعد 

ا وجبات ال������دواء المقررة طبياً  مَّ
أ وظيفياً وا

للتناول باأوقاتها المحددة فحدث وال حرج: 

أ�س������د  أق�س������ام ا أربعة ا أق������وم بتقطي������ع الحبة ا ا

أربع جراثيم فقط من اأع�سا�س������ها  بها رم������ق ا

الفوارة لتغط في �سباتها العميق ثم بلع ريقه 

آه يا زمن  الج������اف ب�س������عوبة بالغة وتمت������م: ا

الع�سملي!!!



ح�صار

��� 2015    ت�شرين الثاين   2015    ت�شرين الثاين   2015 626العــدد   626العــدد   626

ح�صار

امر شامر شامر اأنور ال�شمالي ش�ش�

❁

)1( 

������افي الرقراق ي�س������يل بهدوء س������افي الرقراق ي�س������يل بهدوء س������افي الرقراق ي�س������يل بهدوء  سالماء ال�سالماء ال�

م�س سم�س سم�س  سروق �سروق � روق �سروق �س سفي مجراه الطيني الرطب مع �سفي مجراه الطيني الرطب مع �

بلغت كبد �س������ماء ال غيوم فيها قبل اأن تعكره 

رب الماء سرب الماء سرب الماء  سيقة ت�سيقة ت� يقة ت�سيقة ت�س سظالف حيوانات خفيفة ر�سظالف حيوانات خفيفة ر� اأ

االعذب على مهل، غافلة عن االعذب على مهل، غافلة عن اأن ثمة حيوانات 

سفي الج������وار تترب�سفي الج������وار تترب�س بها وتنتظر فراغها من 

������بع يعيق س������بع يعيق س������بع يعيق  سملء بطونه������ا بالماء العذب، فال�سملء بطونه������ا بالماء العذب، فال�

�سرعة الجري والفرار. فالجوع يعلم بالفطرة 

يد وطرق سيد وطرق سيد وطرق  س�سرار ال�س�سرار ال� أ الحيوانات المفتر�س������ة ا

مخادعة الطريدة. 

بداع الإ

اأديب وقا�س من �ضورية. ❁
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ولك������ن الحيوانات الوديعة والمفتر�س������ة 

على حد �س������واء لم تعد تجروؤ على االقتراب 

لها النهر ال�سغير منذ  من البحيرة التي �س������كَّ

اآالف ال�س������نين، وقد تراقب بده�سة من بعيد 

تلك الكائن������ات الغريبة التي احتلت البحيرة 

أيام. دونها منذ ب�سعة ا

اأجالت ب�س������رها في �س������هوب �سبخة ال 

تخل������و من بقع مع�س������بة ن�س������ل لونها تحت 

وهج �سم�س �س������اطعة، وا�س������ترعى انتباهها 

ب�سعة غزالن �سمراء تعبر على مهل، وتقف 

لتق�س������م القليل من ع�س������ب طري فيه �سيء 

من نداوة ال�س������باح. وفجاأة نفرت راك�س������ة 

أثارت الغبار، فقد برز  باأق�سى �سرعة حتى ا

نمر مرقط من خلف اأجمة ت�س������ابك نباتها، 

ونجح معتمداً على خفة حركته وقوة براثنه 

أنيابه عقب مناورة ق�سيرة في االنق�سا�س  وا

على غزال �س������غير تاأخر عن ال�سرب الذي 

الذ بالفرار اإلى الغابة القريبة، وراأت النمر 

الفات������ك يم�س������ك بفكيه بق������وة الطريدة من 

عنقه������ا ويجرها اإلى حيث ياأكل اللحم النيئ 

بنهم. و�سعرت بق�سعريرة ت�سري في ج�سدها 

أنها �سمعت �سوت طقطقة عظام  وقد ظنت ا

�س������را�س ال�س������لبة للوح�س،  الغزال تحت االأ

وداهمه������ا الخ������وف بق�س������وة، فاقتربت من 

أربعة،  �س������جرة عظيمة يجل�س بفيئها رجال ا

علها تجد �س������يئاً م������ن الطماأنينة بجوارهم، 

أثارت المزيد من القلق وهي تتكلم  ولكنه������ا ا

ب�سوت تخنقه الغ�سة:

أبدا!. - نَ�سونا هنا.. لن يعودوا ا

قوا اإليها بعجب، وكاأنه لم يخطر لهم  حدَّ

ه������ذا االحتمال من قبل، حت������ى اإنهم تبادلوا 

النظ������رات بحيرة، وقطع ال�س������مت المريب 

ال�سوت الخ�سن لماهر:

- ربما تعطل������ْت اإحدى مركبات القافلة، 

ن في الطريق اإلينا. ولعلهم االآ

- اإنهم يريدون التخل�س منا باأي طريقة، 

ولكنهم لن ينجحوا في النيل منا.

- لماذا؟.

عقب برهان على اأمجد ب�س������وؤال غام�س 

مر لم يكن  م������ن كلمة واحدة. وفي حقيقة االأ

�سئلة المحيرة  جابة على االأ اأي منهم يملك االإ

الت������ي تدور ف������ي روؤو�س الجمي������ع منذ مدة، 

حت������ى اأمجد الذي يتكلم بثق������ة وكاأنه يعرف 

خرين الذ بال�س������مت. وكانت  ما خفي عن االآ

أ�س������ياء كثي������رة علها تخفف  ليلى تريد قول ا

من �سدة اإح�سا�س������ها بالعجز، ولكنها فقدت 

القدرة على التعبير منذ اأن �س������دمها م�سهد 

االفترا�س ال�ساري، فاأغم�ست عينيها وكاأنها 

أته من������ذ قليل من ذاكرتها،  تريد م�س������ح ما را

وقالت بحزن قاتم اللون:

- اأمر ال ي�سدق.. كابو�س فظيع ال يريد 

االنتهاء!.
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أننا جميع������اً مجرد حلم عابر  - تخيل������وا ا

في راأ�س ليلى.

ق������ال بره������ان بلهجة تب������دو ال مبالية، 

فيظن������ه ال�س������امع مجرد متحذل������ق. لكنه 

مر من الزاوية  كان يحاول النظر اإل������ى االأ

أو المن�س������ية، لعله يلجاأ اإلى ذلك  المهملة ا

خرين على  أو ليحث االآ بحثاً عن الت�س������لية ا

التفكي������ر بطريقة مختلف������ة. وهذا ما كان 

يثير حفيظة اأغلبهم، وال�سيما ماهر الذي 

قال بنزق:

- معن������ا الوقت الكاف������ي للثرثرة واللهو، 

ن للتخل�س من هذا الماأزق  ينبغ������ي العمل االآ

الفظيع.

- ال نمل������ك غير انتظ������ار الفرج. عليكم 

خوة. أيها االإ بال�سبر ا

على،  قال منذر وهو يرفع ب�س������ره اإلى االأ

وتعقب ن�سراً ي�سرب الهواء ال�ساخن بجناحيه 

ثم يب�س������طهما للريح ليرتفع فوق ال�س������هوب 

التي جففتها ال�سم�س و�سققت اأديمها، باحثاً 

ن ينق�سَّ عليها بمخالبه  عن طريدة ت�سلح الأ

المعقوف������ة. وحدجته ليلى بنظرة ا�س������تياء، 

وقالت بخيبة:

- الطعام نفد �سباح اليوم، لم يخمن اأي 

منا اأن الرحلة �ستطول خالفاً للخطة.

- بع������د عثورن������ا على النهر لن نخ�س������ى 

الظماأ والجوع.

ابت�س������م اأمج������د لق������ول من������ذر، واأعجب 

بتفكيره، وقال بحما�سة:

- ال يوج������د جريم������ة كاملة على �س������طح 

أننا �سننت�سر  أيها الرفاق ا أوؤكد لكم ا ر�س. ا االأ

في نهاية المطاف.

�سجار  -اإذا ا�ست�س������لمنا للك�س������ل بفيء االأ

بطال. أيها االأ فلن نحقق اأي انت�سار ا

قال ماهر ب�سخرية لم يفطن اإليها اأمجد 

أ�س������ه موافق������اً، وهذا ن������ادراً ما  الذي هز را

يحدث، ثم تكلم ب�سوته الحاد:

ع������زاء.. يج������ب البدء  أيه������ا االأ -اأج������ل ا

بالعمل.

خري������ن.. يلهون وال  اإل������ى االآ -انظ������روا 

يفكرون ب�سيء.

قالت ليلى وهي تنظ������ر اإلى باقي اأفراد 

الرحل������ة الذي������ن ي�س������بحون ف������ي البحيرة، 

وي�س������حكون ب�سخب،  بالماء،  ويترا�س������قون 

حتى اإن بع�س الحيوانات التي لم تَر الب�س������ر 

اأخافتها تلك ال�س������جة فتوغل������ت في الغابة 

ب اأمجد وهو  زلي. وعقَّ محتمية بهدوئها االأ

يح������دق في برهان الذي رك�س نحو البحيرة 

بعدما خلع حذاءه ورماه بعيداً، ودا�س التراب 

الجاف بقدمي������ن عاريتين، واأطلق اأ�س������واتاً 

مبهمًة عالية:

- اإنه������م غافلون عما يحي������ط بهم وهذه 

أ. �سوا م�سكلتنا االأ
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أي�ساً. - ربما نحن من الغافلين ا

ق������ال منذر بلهجته الر�س������ينة، ولم ينتبه 

اإلى غمز من حوله، حتى عندما كان يتحدث 

اإليه������م لم يكن ينظر اإليهم ب�س������كل مبا�س������ر 

غالباً، وكاأنه كان يتحدث اإلى نف�س������ه ب�سوت 

عال، فاأغلب الوقت يم�س������يه في التاأمل في 

أو يغم�س عينيه ويتمتم ب�س������وت  الطبيع������ة، ا

غير م�س������موع، وكاأنه يرى في العتمة طبيعة 

من نوع مختلف.

جدر التفكير بم�سيرنا نحن. - االأ

أنانياً يا ماهر.. م�سيرنا واحد  - ال تكن ا

في نهاية المطاف.

قال اأمج������د بلهجة تجمع بي������ن التاأنيب 

أنه ال تفوته  والتهديد، وقال منذر الذي يبدو ا

أنه يبدو غير مكترث  كلمة مما يق������ال، رغم ا

بما يجري من حوله، وهذا ما كان يثير حيرة 

من يراقبه:

- كلنا عباد اهلل.

- لماذا ال تقع الم�س������ائب على الجميع 

بالت�ساوي؟!.

طرحت ليلى �س������وؤاالً مرَّ ف������ي خاطرها، 

كعادتها كلما وجدت فكرة مبهمة لم تت�س������ح 

لها، ووجد من������ذر اأن ال�س������وؤال موجه اإليه- 

جابة: وهذا نادر ما يحدث- فبادر اإلى االإ

- اإنه امتحان الدنيا الفانية.

وغ������رق اأمجد ومنذر في ج������دال اأجبر 

ثه ب�سكل  خير على النظر في عيون محدِّ االأ

أي�ساً، فقد  �سحاب ا مبا�س������ر، وفي عيون االأ

أنه ي�س������رح ببديهي������ات ال تحتاج اإلى  ظ������ن ا

عجاب،  المناق�س������ة، بل تحتاج التاأيي������د واالإ

فكار  ولكن الجميع كانوا غي������ر معنيين باالأ

المجردة، ولم يرغبوا في الخو�س بحديث 

ال يعنيه������م، فما كان ي�س������غلهم هو ما يجري 

ر�������س، وتحديداً ف������ي البقعة التي  عل������ى االأ

أنهم  ولى. ورغم ا وطئته������ا اأقدامهم للمرة االأ

يجتمعون ف������ي مكان واح������د كان كل منهم 

يفكر بطريقته.

)2(

اعتدل ماهر في جل�سته بك�سل، فبدانته 

كانت ترهقه، ال�س������يما بعد فقدان المقاعد 

المريحة وال�سرير الوثير، وقال وهو يتنف�س 

ب�سعوبة:

- ن�سكل مجموعات، وكل مجموعة تذهب 

في اتجاه، والمجموعة التي �ستنجو �ستخبر 

خرين،  الجهات المخت�س������ة للبحث ع������ن االآ

وبذلك ينجو حتى من اأخطاأ الطريق.

أبداً. - من يخطئ الدرب لن ي�سل ا

أب������ه اأحد  قال من������ذر باطمئن������ان، ولم يا

لكالمه، واأ�س������غوا اإلى اأمج������د باهتمام غير 

م�س������بوق، فق������د كان يتح������دث ب�س������اأن بالغ 

همية: االأ
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- الطريق طوي������ل ومحفوف بالمخاطر، 

واإذا تفرقن������ا ف�س������نهلك جميع������اً، وفي حال 

مان،  و�س������لت اإحدى المجموعات اإلى بر االأ

وه������ذا غير موؤك������د، ف�س������تكون المجموعات 

خرى �ساعت وهلكت. ولكن اإذا بقينا معا  االأ

ف�سن�سكل قوة تجنبنا المخاطر.

- اإذا بقينا هنا فقد تفتر�سنا الوحو�س.. 

اأال ت�س������معون اأ�س������واتها.. اإنها تحوم حولنا 

طوال اللي������ل.. وعندما تجوع ل������ن تترد في 

االنق�سا�س علينا.

قال������ت ليلى و�س������وتها يتهدج من �س������دة 

الخوف، واأجه�ست في البكاء بحزن. وحاول 

ماهر موا�س������اتها، وهم�س لها ب�س������ع كلمات 

فافتر ثغرها عن ابت�س������امة �ساحبة. ثم قال 

ب�سوت مرتفع ال تنق�سه الحما�سة:

�سجار  - يجب اأن ن�س������نع من اأغ�سان االأ

أنف�س������نا، لن تتغلب علينا  رماحاً للدفاع عن ا

تلك الوحو�س اللعينة.

ن�س������ان ما يخبئ ل������ه الغد،  - يجه������ل االإ

ويجهل في اأي اأر�س �سيموت.

- ا�سمت.. اأنت تحبطنا بترهاتَك..

�ساح ماهر بمنذر الذي تحا�سى الوقوع 

أر�سل ب�س������ره اإلى الجبال  في ال�س������جار، وا

البعي������دة التي تب������دو غارقة في �س������باب 

اأزرق �س������فاف ط������وال النهار، ث������م تتوهج 

أثناء مغيب  بنور برتقالي قادم من خلفها ا

ال�س������م�س قبل اأن تطم�س������ها ظلمة داكنة. 

واأردف قائاًل:

- يحب التفكير بمو�س������وعية بعيداً عن 

هواء ال�سخ�سية. االأ

- اأجل.. لماذا نظ������ن اأن مغادرة المكان 

ه������و الحل الوحي������د؟! لم������اذا ال نبقى حيث 

نحن؟!.

مر  ق������ال اأمجد بح������زم من فكر ف������ي االأ

طوياًل وقلبه على كل الوجوه، واأ�ساف موؤكداً 

بثقة ال تتزعزع:

- لدينا جميع مقومات الحياة هنا.

تب������ادل الجمي������ع النظ������رات بحيرة فقد 

فاجاأتهم الفكرة الغريبة، ومنهم من وجدها 

�س������ئلة و�س������اد اللغط،  مخيفة، ثم تداخلت االأ

فكل منهم لديه ت�س������ور مختلف عما ينبغي 

أنهم يعانون من الم�سكلة ذاتها. فعله، رغم ا

)3(

- بتنا في �سجن غير م�سور.. وما اأغرب 

هذا ال�سجن الوا�سع.

مر ق�سي.  قالت ليلى بانك�س������ار، وكاأن االأ

وهذا ما اأغاظ اأمجد الذي لم يرد التعبير عن 

اأفكاره دفع������ة واحدة كيال ترف�س بمجملها، 

لهذا كان يعر�س اأفكاره على مراحل بطريقة 

ال تخلو من المكر:

- ب������ل الحرية كلها هنا.. �س������نتحرر من 

القوانين التي لم تن�سفنا يوماً.
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ابت�س������م ماهر با�س������تهزاء، ولم يرغب 

ف������ي خو�س جدل جديد م������ع اأمجد الذي 

أو ترهقه، واكتفى  ال تتعب������ه المناق�س������ات ا

بتحذيره:

- البد من اأن تكون لدينا قوانين خا�سة 

بن������ا لتنظي������م حياتنا ف������ي ه������ذه البقعة من 

ر�س، هذا اأمر ال خالف عليه. االأ

- هل نهرب من �سجن اإلى �سجن اآخر؟! 

هذه فر�ستنا لنعي�س بحرية و�سالم.

ر�س حري������ة مطلقة، اأو  - لي�������س على االأ

ن�س������ان ينتقل من �سجن  �س������الم تام، وربما االإ

اإلى اآخر طوال حياته دون اأن يدري �سيئاً عن 

تلك ال�سجون.

ردَّ منذر على اأمج������د الذي ال يكف عن 

آراء ماهر الذي كان يتميز غيظاً اإذا  ت�سفيه ا

ا�س������تد الحوار. ثم ابت�سم بوجه برهان الذي 

كان يتحدث بهدوئ������ه المعتاد مهما ارتفعت 

�سوات واحتد النقا�س. االأ

- حركة كوكبنا في فلكه تحكمها قوانين 

الك������ون.. وحكم النامو�������س ال يمكن الخروج 

عنه. بل ال بد من مراعاته لنعي�س في �سالم 

داخلي مع النف�س ونتحرر من تبعات الطمع 

والج�سع.

فكار التي  همَّ ماهر باالعترا�س على االأ

ال تمت اإلى م�س������كلتهم ب�سلة، ولكنه تراجع 

عندما �س������بقته ليلى اإلى ال������كالم، فقد كان 

خرين ليرد عليها  آراء االآ حري�ساً على �سماع ا

عند ال�سرورة:

- كيف نعي�س ب�سالم داخلي ومن نحبهم 

لي�سوا معنا؟!.

ن�س������ان ال ي�س������تطيع اأن  - كلنا اأحبة.. االإ

يعي�س من دون حب يوماً واحداً.

قال ماهر وهو يربت على كف ليلى التي 

�س������حبت يدها بحياء، وارت�س������م على �سفتيها 

طيف ابت�سامة لم تفارق ثغرها وهي تن�ست 

اإليه. وقال منذر ب�س������وت �سارم اليخلو من 

مودة �سافية:

- كلنا اإخوة واأحبة اإذا تقا�س������منا ال�سراء 

وال�سراء.

أثار  لم يعل������ق اأي منهم على القول الذي ا

في نفو�س������هم م�س������اعر متناق�س������ة، حتى اإن 

ماهراً �سحك حتى ا�ستلقى على ظهره. ربما 

ولى لم تخطر  نه������م يجتمعون معاً للمرة االأ الأ

فكار. لهم مثل هذه االأ
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-�سنبني القرية معاً.

مجد كان  وق������ع الجمل������ة المقت�س������بة الأ

�س������اعقاً، وت�س������اءل الجميع عن تلك القرية، 

وا�س������تغربوا ط������رح فك������رة بناء قري������ة بهذه 

الب�ساطة، ومنهم من ا�ستهجنها، واأجاب اأمجد 

�س������ئلة كلها برحابة �س������در. وتحدث  على االأ

باإ�سهاب عن الم�س������روع الذي راوده طوياًل. 
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ة لالحتجاج، ولي�س  وقاطعه ماهر مرات عدَّ

لفهم ما خفي عنه بال�سرورة، ثم قال:

- نحت������اج اإلى عم������ال متطوعين فلي�س 

لدينا المال.

�سحك اأمجد، وقال ب�سرور ظاهر اليخلو 

من �سماتة:

- اأخي������راً فق������د المال قيمت������ه.. ونحن 

النحتاجه.. كلنا �سنعمل دون اأجر.

رمقه ماهر بحقد، وقال متهكماً:

أ�س������كال اأخرى، كتق�س������يم العمل  - للنقد ا

على �سبيل المثال.

- �س������نتعاون كلن������ا عل������ى بناء م�س������تقبل 

الب�سرية في هذا المكان ال�سغير.

- اأحالمك الفو�سوية �ستزيد من معاناتنا.

- نحن الن�س������اء ال ق������درة لنا على العمل 

ال�ساق.

قال������ت ليلى معتر�س������ة بلهج������ة مازحة، 

فرمقها اأمجد م�س������تهجناً، وتح������دث بلباقة 

نادراً ما يلج������اأ اإليها، فطبعه ال�س������ارم كان 

غالباً على �سلوكه:

- يعملن بح�س������ب ا�ستطاعتهن، لن نكلف 

أياً من������ا بعمل ال قدرة له علي������ه. ولن يكون  ا

بيننا اأفراد من الدرجة الثانية.

- النا�س درجات.. والهمم ال تت�ساوى.

قال منذر وهو ي�س������تقبل بابت�سامة ودود 

بره������ان العائد اإلى الجلو�س بفيء ال�س������جرة 

الكبيرة، وكان قد و�سل اإليه طرٌف من حوار 

الرفاق، فت�ساءل م�ستغرباً:

خرين؟ من  آراء االآ - لم������اذا ال تاأخ������ذون ا

اأعطاكم الحق بتقرير م�س������ير الجميع بهذه 

الب�ساطة؟!.

رمق������ه ماه������ر بغ�س������ب، وق������ال بلهجة 

م�ستنكرة:

- هم في �سغل عنا، يلعبون بالكرة قرب 

ننا نفكر  جدر بهم اأن ي�سكرونا الأ البحيرة. االأ

أ العمل �سن�ستدعيهم  بالنيابة عنهم، وحين نبدا

بالتاأكيد.

- ال داعي لل�س������كر.. ه������ذا واجبنا تجاه 

الب�سرية جمعاء.

ق������ال اأمج������د بثق������ة، ووجه حديث������ه اإلى 

برهان:

- لم نق�س������هم عن ق�س������د، اذهب اإليهم 

مر جميعاً، يجب  وادعهم، و�سوف نناق�س االأ

اأن نت�س������ارك جميعاً في كل �سيء فم�ستقبلنا 

واحد.

- كال.. لنتفق اأوالً فيما بيننا ثم ندُعهم 

ليقول������وا ما عنده������م. ال نري������د المزيد من 

الفو�سى.

قال ماهر بلهجة عدائية ظاهرة، وعندما 

اأنهى كالمه قالت ليلى وهي ت�س������ير اإليه اأن 

أ: يهدا

- لنترك الخيار لهم.
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ه������واء متباع������دة، وال������درب طويل،  - االأ

والم�سافات �سا�سعة.

قال من������ذر وهو يراقب �س������رب طيور 

ملون������ة حلَّقت على مقرب������ة من الرفاق ثم 

نظار حتى ب������دت كنقاط  ت������وارت ع������ن االأ

�س������غيرة انطم�س������ت في �س������فق ال�س������ماء 

ال�س������افية. ولم يتلفت الرفاق اإلى الطيور 

وجماله������ا. وتابعوا جدلهم ب�س������خب، ولم 

فكار المطروحة تقرب بع�سهم من  تكن االأ

بع�س، بل كثيراً م������ا كانت تفرقهم، حتى 

درجة العداء اأحياناً.

)5(

مر انتهى..  أفه������م من حديثك������م اأن االأ - ا

أننا �سنق�س������ي بقية حياتنا في هذا المكان  وا

المريع.

قالت ليل������ى بخيبة. وغ������رق برهان في 

ال�سحك، ثم قال:

- بل ه������و اأجمل مكان تقع عليه عيناي. 

عزاء؟!. أيها االأ أيكم ا ما را

أ�س������ياء  - جم������ال المكان غير كاف، ثمة ا

كثيرة ال تتوافر في هذا المكان النائي.

قالت ليلى بمرارة، ورمقها ماهر ب�سغف 

وخاطبها:

- القرية �ستكون نواة م�سروع ا�ستثماري، 

قرية �س������ياحية ال مثيل لها، و�سياأتي ال�سياح 

أياما هنا.  ر�س ليق�س������وا ا من �س������تى بقاع االأ

أثرياء، فلن نعي�������س بعزلة طوال  و�سن�س������بح ا

الوقت.

وتابع كالمه ب�س������وت منخف�س لت�سمعه 

ليلى بمفردها، وه������ذا ما اأزعج اأمجد الذي 

أيه: رفع �سوته لي�سمعه الجميع وليوؤيدوا را

جدر اأن تكون القرية نموذجاً يقتدي  - االأ

ب������ه العالم اأجمع. قرية مكتفي������ة ذاتياً بعمل 

�س������كانها الذين ال يجرون خلف المال. ولن 

يكون هناك تلوث، و�س������نحمي الطبيعة، ولن 

نقوم بعمليات �سيد جائر.

- لن تجبرنا على التفكير بطريقتك.

�س������اح ماهر بلهجة متوع������دة، وتدخلت 

ليلى لف�س م�ساجرة محتملة:

- لن نتفق على �س������يء اإذا لم يحترم كل 

خر. منا راأي االآ

هواء من طبائع الب�سر. - اختالف االأ

ق������ال من������ذر. ثم احت������دم الج������دال بين 

�س������حاب الذي������ن جمعته������م الم�س������ادفة،  االأ

�سوات، وقال منذر جماًل ق�سيرة  وارتفعت االأ

وبليغة، ولكن لم ياأبهوا اإليه، فالذ بال�سمت، 

وابتعد عنهم، وم�سى الهوينى متاأماًل الزهور 

البرية القليلة المبعثرة على م�ساحات الع�سب 

خ�س������ر، �س������اماً فوح عبيرها با�س������تمتاع.  االأ

ث������م تبعته ليلى، واأخ������ذت تقطف ما يروقها 

م������ن زهور لتجمعها في باق������ة، وهذا ما نال 

اإعجابه واأدخل الحبور اإلى قلبه.
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خرين  آراء االآ كان كل منهم يعتر�س على ا

ن�سب، لهذا كان جدلهم  دون تقديم الحل االأ

طوياًل مماًل، ومن دون جدوى.
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أين كنت بعد غياب ال�سم�س؟!. - ا

أثار  �س������األ من������ذر م�س������تنكراً، وهذا م������ا ا

حفيظة ليلى التي رمقته �سزراً، و�ساحت به 

بطريقة تفتقر اإلى اللباقة:

- هل يج������ب اأخذ موافقت������ك اإذا اأردت 

ق�س������اء حاجتي في الخالء. اهتم ب�س������اأنك 

والتتدخل فيما ال يعنيك.

أرت������ج عل������ى الكهل الذي فوج������ئ بالرد  وا

القا�س������ي، ف�س������مت محرجاً. وابتعدت ليلى 

عن مجل�س الرجال متجهة اإلى المكان الذي 

تتجمع فيه الن�ساء لياًل حيث ينمن متجاورات. 

�س������وات المرتفعة،  وا�س������تيقظ اأمجد على االأ

�سحاب، وكاأنه يتوقع  والتفت حوله متفقداً االأ

حلول كارثة باختفاء اأحدهم، و�ساأل:

مر؟. - ما االأ

- يجب اأن نتفق على اأن لكل منا حريته 

الخا�سة.

ق������ال ماهر بجفاء وقد ب������رز من الظالم 

ب اأمجد: فجاأة، وعقَّ

خرين.
آ
- لي�س م�سكلة اأن يطمئن اأحدنا على اال

- ما اأروع منظر البدر!.

أتى م������ن ناحية النهر  ق������ال برهان الذي ا

حيث �س������علة الن������ار المتوهجة الت������ي يلقمها 

الرجال ال�ساهرون، واأردف بحبور:

- هذا الهدوء ما اأروعه!.

�س������ق �س������كون الليل عواء حزي������ن لوح�س 

ي�ستتر بالظلمة، وكان ماهر الذي ينام باكراً 

ي�سدر �س������خيراً متقطعاً، والتفت اأمجد اإلى 

منذر وقال له:

- علينا الذهاب اإل������ى الرجال لنتحدث 

اإليهم، يجب البدء بالعمل مع �س������روق �سم�س 

الغد، ال ينبغي النوم في العراء.

- االتكال على رب العباد.

قال منذر بت�س������ليم، ثم اأردف وهو يبحث 

عن حذائه:

- اأنوقظ ماهراً؟.

- ال داعي لذلك.. هو �سيكون �ساكراً لك 

اإذا تركته ينام ب�سالم.

قال اأمج������د، وتقدم الرج������الن، وطارت 

بومة بالقرب منهما قبل اأن يبتلعها الظالم، 

وقال برهان:

- البوم يجلب ال�سوؤم عند البع�س، ورمز 

الحكمة لدى بع�س ال�سعوب.

- اإنه مجرد طائر ليلي.
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أتاهما �س������وت  ق������ال اأمجد بال مباالة. وا

مثقل بالنعا�س:

�سقياء. أيها االأ أنا قادم.. انتظروني ا - ا

أب������دوا ا�س������تغرابهم م������ن ا�س������تيقاظه،  وا

و�س������حكوا بحب������ور رغم ظنه������م اأن النقا�س 

�س������يكون اأكثر حدة. وهذا ما حدث بالفعل. 

ولو ل������م يطلب منهم اأمج������د الذهاب للنوم 

م�س������تثنياً الحار�������س لظل������وا يتحدثون حتى 

الفج������ر. ولكن اال�س������تغراق ف������ي النوم بات 

أ�سبابه الخا�سة. ورغم  ع�س������ياً، فلكل منهم ا

ذل������ك كان النعا�س يداعب جف������ون البع�س 

وياأخ������ذه في غفل������ة عنه في حالة �س������بات 

عميق، واإن لمدة ق�سيرة.
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أ�س������باب  - لقد غفلن������ا عن التفكير في ا

وجودنا هن������ا، ربما لو حللن������ا اللغز لوجدنا 

ال�سبيل اإلى الخروج.

�س������اح ماه������ر وكاأنه اكت�س������ف �س������يئاً 

أ�ساً على  خطيراً �سيقلب الو�سع الراهن را

عقب، وابت�س������م اأمجد با�س������تخفاف دون 

حجار، وقال بلهجة  التوقف عن نق������ل االأ

غير المبالي:

- لم نغفل كما تظن، ولكن هذا لن يغير 

مر. علينا االعتماد على  �سيئاً في حقيقة االأ

أنف�سنا و�سناعة حياة جديدة حيث نحن. ا

- ما اأجملها من حياة! ول�سوء حظنا لي�س 

حولنا من يح�سدنا!!.

قالت ليلى �س������اخرة وهي تجدل خيوطاً 

نباتية على �سكل حبل ثخين بيدين اأ�سابتهما 

أثار قولها موجة �س������حك  بع�س الق������روح. وا

ر�س بمعول  عابرة، وقال برهان وهو يحفر االأ

�سجار: م�سنوع من اأغ�سان االأ

- من �س������وء حظ الب�س������ر افتقادهم من 

خر. يتمنى ال�سر لهم من حين الآ

ن�سان لم يفهم نف�سه بعد، ورغم ذلك  - االإ

يزعم اأن لديه القدرة على فهم كل �سيء.

ق������ال منذر وهو ي�س������رب بحجر �س������لب 

اأحج������اراً كبي������رًة فيفتت اأطرافه������ا ويجعلها 

مربعة ال�سكل �س������الحة للبناء، وهذا ما كان 

يثير ده�س������ة الجميع، فقوته ل������م تظهر في 

أكثر الرجال  اأي موقف �س������ابق، بل كان يبدو ا

أنه نحيل الج�س������م  وداع������ًة ورقًة، وال�س������يما ا

معتدل القامة، واأكبرهم �سناً. 

عياء ال�س������ديد على ماهر الذي  وظهر االإ

جل�س لياأخذ ق�س������طاً م������ن الراحة، وتجاهل 

نظرات اال�ستنكار، واأخذ يتحدث من جديد 

�سباب الخفية التي اأو�سلتهم  عن �س������رورة االأ

اإل������ى هذا المكان البعيد ع������ن العمران، واأن 
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الرحل������ة الكت�س������اف مجاه������ل الغابات خطة 

يق������اع بهم.  خبيث������ة ت������م اإعداده������ا بمكر لالإ

ورغم اأن ه������ذا كان راأي اأمجد من قبل فاإنه 

لم يظهر حما�س������ته لمناق�س������ة الفكرة، واأكد 

ن هذا هو  �س������رورة العمل بجد واإخال�س الأ

الحل الوحيد.

لق������د اتفقوا اأخيراً عل������ى بناء القرية 

رغم االختالف������ات فيما بينهم، واأجبرتهم 

ال�س������رورة عل������ى العم������ل مع������اً، فلم يكن 

اأمامه������م خيارات اأخرى. ف�س������اًل عن اأن 

ن�سان الي�ستطيع البقاء في حالة �سكون  االإ

حالم واإن  دائ������م دون العمل واإط������الق االأ

كانت غير قابلة للتحقيق غالباً. اإ�س������افة 

أ  اإلى اأن الحيوانات المفتر�سة بداأت تتجرا

عل������ى الظهور اأمامهم في و�س������ح النهار، 

وارتفعت اأ�س������واتها في ظلمة الليل معلنة 

اأن اأعداده������ا زادت، وق������د ال تت������ورع عن 

مهاجمته������م في اأي وق������ت. كذلك اقترب 

ف�سل الخريف وبداأت الريح الباردة تنذر 

مطار المبكرة. بقدوم االأ

قام������ة في  وكان كل منه������م يظ������ن اأن االإ

أ�سهر،  كثر من ب�س������عة ا القرية لن ت�س������تمر الأ

م������ل في ح������دوث معجزة  فل������م يفق������دوا االأ

ما تخل�س������هم م������ن البعاد الق�س������ري الذي 

ل������م يخطر ف������ي اأذهانهم ق������ط. وقلة منهم 

وجدوا في حياتهم الجديدة نعمة ال بد من 

أنهم  المحافظة عليها، وقد بيتوا في �سرهم ا

أتيح لهم ذلك في قابل  لن يع������ودوا حتى لو ا

كثر حما�س������ة وجدية  يام، وهوؤالء كانوا االأ االأ

في العمل.

أنهم كان������وا يعملون  وعل������ى الرغم من ا

معاً كان لكل منه������م روؤيته عن الحياة في 

القرية، اأو في الحياة عامة.
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�س������وت هدير اخترق الم������كان بقوة مع 

عناق  ولى، ا�س������راأبت االأ �س������اعات ال�سباح االأ

على، وطافت العي������ون المتلهفة في  اإل������ى االأ

ف�س������اء ال�س������ماء الرحبة تبحث عن م�سدر 

ال�سوت، وظهرت الحوامة كطائر من معدن 

يحلق على مقربة منهم. 

ترك كل منهم ما في يده ورك�س������وا اإلى 

ال�سهب الوا�سع لعل من في الطائرة يرونهم، 

خيرة للعودة  لقد اأدركوا اأن هذه فر�ستهم االأ

اإل������ى الديار، واأن م�س������يرهم �سيح�س������م في 

الدقائق القليلة القادمة.

تعث������رت ليل������ى وهي تج������ري فالتوى 

كاحله������ا و�س������قطت عل������ى الت������راب، ولم 

يعد له������ا القدرة عل������ى النهو�س فطلبت 

مرها، حتى  الم�س������اعدة، ولم يكترث������وا الأ

 بالقرب منها وهو يلهث دون اأن 
َّ
ماهر مر

ي�سجعها بكلمة.
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وقف اأمجد مكانه ينظر نحو ال�س������ماء 

بانك�س������ار، ثم جل�������س على �س������خرة كبيرة 

بمحاذاته، وقال لبرهان الذي كان ي�س������ير 

به������دوء اإلى ال�س������هب حيث يتجم������ع اأفراد 

الرحلة:

بد  - اإذا هبطت الطائرة �س������اع اإلى االأ

كل ما حلمت به.

- ثمة اأمل دائم������اً.. قد ال تكون طائرة 

اإنقاذ.. ربم������ا كانت طائرة �س������يادين.. اأو 

مر من يلوحون لها  طائ������رة عابرة لن تاأبه الأ

مر مجرد دعابة. بل قد تظن االأ

- كل االحتم������االت ممكن������ة.. الب�س������ر 

يجهلون ما يخبئ لهم الغد.

قال من������ذر دون اأن يتوقف عن العمل، 

�سحاب وهم  ولم يلتفت اإلى الخلف ليرى االأ

يتجمعون في ال�س������هب وي�س������رخون باأعلى 

اأ�س������واتهم ويلوح������ون باأياديه������م المرفوعة 

للطائرة.
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باحث في المو�ضيقى واأ�ضتاذ جامعي ووزير �ضابق لل�ضياحة. ❁

طر�ش والعود: جتربة ثرية ووفية فريد الأ

آد.�سعد اهلل اآغا القلعة آد.�سعد اهلل 

❁

 تحتفي �س������ورية والعالم على مدار عام 

2015م بمرور مئة عام على والدة المو�سيقار 

طر�ش، ال������ذي تنوع������ت اإبداعاته 
فري������د االأ

املت التاملت التاأليف المو�سيقي والتلحين والغناء  ملت التسملت التس سف�سف�

اءات ساءات ساءات  سلى جانب ف�سلى جانب ف� آلة العود، اإ والعزف على ا

نتاج ال�سينمائي.  اأخرى، كالتمثيل واالإ

ت�س������عى الدرا�س������ة التالية لتقييم تجربة 

آلة العود،  طر�ش في الع������زف على ا فري������د االأ

ثي������رة عنده، اإذ اعتبرها 
لة االأ التي كانت االآ

رمز المو�سيقى العربية، ودافع عنها، عندما 

ظهر توج������ه عام عن������د الفرق المو�س������يقية 

يلة من سيلة من سيلة من  س�س� لة االأ لغاء وجود تلك االآ العربية، الإ
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� عنه� عنه� ب�آالت  تعي�ض������ةضتعي�ض������ةضتعي�ض������ًة ضالت الفرقة، م�ضالت الفرقة، م� بي������ن اآ

ربربَُر بعبْع عن يعن يَ
ع عب������ر نجوميت������ه �ع عب������ر نجوميت������ه �ع عب������ر نجوميت������ه اأ �������تط�������تط ������تطض������تطض ضوافدة، وا�ضوافدة، وا�

�������تع�������تع�دت  ������تعض������تعض ضن ا�ضن ا� أ إ������عبة، اإلى ا إ������عبة،  ������عبة، ض������عبة، ض ض تلك الفترة ال�ض تلك الفترة ال� �به�به�

�نته�نته� الالئقة. �مك�مك�

�كل علمي ع�كل علمي ع�م  كل علمي عضكل علمي عض ض������ة العود ب�ض������ة العود ب� ������ة العود ب�ض������ة العود ب�ض ض فريد درا�ض فريد درا� أ بدا

رقي في ضرقي في ضرقي في  ضيقى ال�ضيقى ال� يقى ال�ضيقى ال�ض ضم(، في معهد المو�ضم(، في معهد المو� 1931(

�نب�نب�طي،  نبضنبض ض�ض ال�ض�ض ال� �ر ري�ر ري� �يق�يق� يقضيقض ضهرة، على يد المو�ضهرة، على يد المو� �الق�الق�

�يق�يق�ً يقضيقض ضطي ر�ضطي ر� �نب�نب� نبضنبض ضف ال�ضف ال� ف ال�زف ال�ْز زتى عزتى َع ولكنه لم يقلده، ف�أ

������مح له ض������مح له ض������مح له  ض. �ض. � � متمكن� متمكن�ً �ف فريد واثق�ف فريد واثق�ً ف فريد واثقزف فريد واثقْز ز، وعز، وَع �نيق�نيق�ً أ ا

ول لدى  �������بح ع�������بح ع�زف الع������ود االأ ������بح عض������بح عض ضن ي�ضن ي� ذل������ك ب�أ

������ة ض������ة ض������ة  ض�ض� �هي������ر، فحقق نجومية كبيرة وخ�هي������ر، فحقق نجومية كبيرة وخ� �الجم�الجم�

�������يمه )ارتج�������يمه )ارتج�الته(  ������يمه )ارتجض������يمه )ارتجض ض�ض� �ن تق�ن تق� أ �به كع�به كع�زف، لدرجة ا

�ى من قب������ل ع�ى من قب������ل ع�زفي العود  دودوؤدَّ وحفظ وتوحفظ وت حفظ وتن������ت تحفظ وتن������ت تُ �ك�ك�

���������������حة المنطق������ة العربية،  ������ض������ض ضتت، على م�ضتت، على م� أ ا �كم�كم�

غنية  الدائه الدائه الأ يم التي ضيم التي ضيم التي اأتت قبل اأ ض�ض� �ة التق�ة التق� ة التقضة التقض ض�ض� �وخ�وخ�

ة(.ضة(.ضة(. ضول هم�ضول هم� أ أو اأغنية )ا )الربيع( ا

ض��ض��ض�ليب من العزف على  أ م فريد ثالثة ا قدَّ

�������يرته الفنية. ك�������يرته الفنية. ك�ن  ������يرته الفنية. كض������يرته الفنية. كض ضل مراحل م�ضل مراحل م� ال��ال��ال ������ �العود خ����العود خ���

� تطريبي� تطريبي�ً �رقي�رقي�ً رقيضرقيض ض �ض � � واثق� واثق�ً �لوب�لوب�ً لوبضلوبض ض�ض� أ ول ا لوب اضلوب اضلوب االأ ض�ض� االأ

������ك ض������ك ض������ك  ض�ض� �مي المتم�مي المتم� �ء المق�ء المق� �، يعتمد البن�، يعتمد البن� ������يالض������يالض������ياًل ض�ض� أ ا

��ضف��ضف�ء  يم، مع ضيم، مع ضيم، مع اإ ض�ض� �لكه على طول التق�لكه على طول التق� ض�في م�ض�في م�ض�

�ط�ط�بع التقنية المبهرة، في ظل واقع اأن تلك 

لوب ضلوب ضلوب  ض�ض� أ �م�م�م الجمهور، وهو ا أ م ا قد������يم تقد������يم تُقدَّ ������يم تض������يم تض ض�ض� �التق�التق�

م في  �������كل ع�������كل ع�م، ولكنه قدَّ ������كل عض������كل عض ض������م به عزفه ب�ض������م به عزفه ب� ������م به عزفه ب�ض������م به عزفه ب�ض ضات�ضات�

اآخر لعزف العود،  �لوب�لوب�ً لوبضلوبض ض�ض� أ �ين�ين�ت ا ينضينض ضية الخم�ضية الخم� �نه�نه�

�غنية »حك�غنية »حك�ية غرامي«،  أ اعر�ضه �ضمن مقدمة اعر�ضه �ضمن مقدمة ا

لبينيز،  الأ ض�ض�ض �توري�توري� توريضتوريض ض�ض� أ �توح�توح�ة من مقطوعة ا توحضتوحض ضالم�ضالم�

�سباني،  متاأثراً فيه باأ�سلوب عزف الجيتار االإ

آلة  م������ا يوؤكد بحثه الدائم عن اإثب������ات قدرة ا

العود عل������ى مواكبة تطور الع�س������ر، دون اأن 

�سلوب الجديد  ين�س������ى اأن ي�ستلهم من ذلك االأ

وي�س������منه �سمن تقا�س������يمه اأمام الجمهور.. 

أ�سلوباً جديداً  ثم قدم في نهاية ال�س������تينات ا

للعزف على العود، َوَرَد �سمن مقدمة ق�سيدة 

»ال وعينيك«، تميَّز بالعزف باأ�سبعين وعلى 

وترين مختلفين في الوقت ذاته، مما يو�سح 

أ�س������اليب مختلفة  أنه كان يعمل على تقديم ا ا

ثيرة لديه، للتاأكيد  لة االأ للعزف على هذه االآ

مجدداً على قابليتها للتطور، في وقت كانت 

قد بداأت تغيب فعاًل عن االهتمام العام.

أي�س������اً، وفي بعد نف�س������ي  يمكن التوقف ا

آلة العود  �س������تاذ فريد، اعتب������اره ا خا�س باالأ

أً له، اأمام م�س������اعب الحياة، ما يذكرنا  ملجا

بالم�س������هد م������ن فيلم »الخروج م������ن الجنة«، 

أن������ه عاطل ال  عندم������ا يُتهم )ف������ي الفيلم( با

يعمل، فيكون العود ملجاأه للعودة اإلى العمل 

أنه قلَّما ظهر في  والفن.. ويوؤكد هذه الفكرة ا

�سورة من دون العود. 

�ســـتاذ فريد  محاولـــة لتقييم عـــزف الأ

طر�ض على العود علميًا ومو�سوعيًا: الأ

ن في التركيز عل������ى محاولة  ندخ������ل االآ

اإجراء تقييم لعزفه على العود .. وفي الواقع 

اإن كن������ا نبحث عن تقييم دقي������ق، ولي�س عن 
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ا�س������تمتاع، فعلينا اأن نعتمد المعايير العلمية 

العامة والمقارنة، التي لي�س������ت بال�س������رورة 

جراء ذلك التقيي������م، فهناك فرق  ������ة، الإ ذوقيَّ

أو لنقيِّم. بالمقابل..  بين اأن ن�ستمع لن�ستمع ا

البد لنا، من التاأكيد اأن العمل الفني يكت�سب 

مين  قيمته، في اأحيان كثيرة، من التعبير االأ

عن المعايير العلمية، ولكنه في اأحيان اأخرى 

)اأقل بالطبع( يكت�سب قيمته من مخالفتها!

�سلوب  البد اإذن من البدء بعر�سٍ موجز لالأ

آلة مو�س������يقية،  العلم������ي لتقييم العزف على ا

فيما يتطلب العر�س الكامل مجاالً ال يدخل 

ن.. في اإطار مو�سوعنا االآ

هناك محاور ن�س������تند اإليه������ا عند تقييم 

آلة مو�س������يقية، وهي ال�سك  العزف على اأي ا

محاور متداخلة، ولكن من الممكن تمييزها 

�سيلين: لدى العازفين المتميزين واالأ

تقنيـــة �لعـــازف: التي تعك�س مدى   -1

ل������ة، والقدرة على  �س������يطرة العازف على االآ

أداوؤها،  تنفيذ اأي فكرة مو�سيقية مهما �سُعب ا

أو تعبيراً، بتزام������ن اأمثل بين حركة  �س������رعًة ا

�سابع في اليد الي�سرى، مع نقر الري�سة من  االأ

على  قبل اليد اليمنى، في االتجاهين: من االأ

على، لتنفيذ  �سفل اإلى االأ �سفل، ومن االأ اإلى االأ

اللحن المطلوب، وال�سك في اأن هناك مدار�س 

مختلفة لهذه التقنية، منها التقنية التقليدية، 

التي اعتمدت على �سكل خا�س لنقر الري�سة، 

يت�س������من كثي������راً م������ن التحلي������ات والنقرات 

براز اللحن  التجميلية، مع االكتفاء بالنقر الإ

�سفل،  على اإلى االأ �سا�س������ي باالتجاه من االأ االأ

واالكتف������اء بتوظيف النقر باالتجاه المعاك�س 

للتحليات والزخرفات اللحنية، ما كان يمنع 

عمال  أداء االأ عازفي العود التقليديي������ن من ا

المو�س������يقية ال�سريعة، وارتكزت كذلك، على 

ا�س������تخدام 3 اأ�سابع من اأ�سابع اليد الي�سرى 

�سابع  ب�س������كل رئي�س، مع تبديل في مواقع االأ

على الزند ح�سب ال�سرورة، وح�سب المقام 

الم�س������تخدم ودرجاته المو�س������يقية، واللجوء 

�سبع الرابعة فقط )الخن�سر( ب�سكل  اإلى االإ

�سابع لتوليد  عابر، اإ�س������افة اإلى توظيف االأ

اأ�س������وات من دون النقر عل������ى العود، عندما 

مكان������ات الري�س������ة، وفق  الع������ازف الإ يفتقد 

�س������لوب الذي تم و�س������فه �س������ابقاً، فيلجاأ  االأ

اإلى ال�س������غط باإحدى اأ�س������ابع اليد الي�سرى 

على الوتر ب�س������كل ق������وي، لتوليد ال�س������وت 

المطلوب، فيما �سمي: الب�سم، وهذه التقنية 

في اإجماله������ا، هي التقنية الت������ي اعتمدها 

�س������تاذ فريد  اأغلب العازفين التقليديين، كاالأ

ال�س������نباطي  ريا�س  �س������اتذة  واالأ طر�������س،  االأ

�ستاذ  والق�س������بجي وعبد الوهاب، وكذلك االأ

أ�سعد ال�ساطر،  �ستاذ ا عمر النق�س������بندي، واالأ

في �سورية، وغيرهم كثر على امتداد الوطن 

العربي، ومنها التقنية الحديثة التي اعتمدت 

أق������ل ليونًة وتجمياًل،  أ�س������لوب نقر مختلف، ا ا

ربعة بالدرجة ذاتها من  �سابع االأ ووظفت االأ
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همي������ة، كما تميزت بانتقاالت مدرو�س������ة  االأ

�سلوب  على طول زند العود، ب�سكل مماثل لالأ

آلة الكم������ان، وبالقدرة  المعتمد ف������ي عزف ا

عل������ى تنفيذ الجمل المو�س������يقية ال�س������ريعة، 

وت������ار باالتجاهين،  م������ن خالل النقر على االأ

�س������اتذة منير  وهي التقنية التي اعتمدها االأ

ب�سير ون�سير �سمة في العراق، وعزيز غنام 

ومحمد قدري دالل في �س������ورية، على �سبيل 

المثال ال الح�سر..

طر�ـــش تقنيـــة  �ستـــاذ فريـــد �الأ �عتمـــد �الأ

�لعـــزف �لتقليدية في �أكمـــل �سورها، ولكنه 

�ال�ستخـــد�م  علـــى  �لقـــدرة  �إليهـــا  �أ�ســـاف 

�ل�سريـــع للنقـــر باالتجاهيـــن، مـــا مّكنه من 

تنفيـــذ �لجمل �لمو�سيقيـــة �ل�سريعة �أي�سًا.. 

ولـــذ� ن�ستطيـــع عده مـــن كبار عازفـــي �لعود 

�لتقليديين �لمو�كبين للتطور.

�لمو�سيقية:    �لعــــازف  �سخ�سيــــة   -2

وتعك�س في حال وجودها، الطابع الذي 

يميز عزف ذلك العازف، ويمّكن المتابعين 

من اكت�س������افه بي������ن ع�س������رات العازفين 

ال�سخ�س������ية  خري������ن، وتختل������ف هذه  االآ

المو�س������يقية، باختالف �سخ�سية العازف 

نف�س������ه، كاأن تكون �سخ�س������ية واثقة قوية 

يغلب عليها طابع التطريب، ولكنها قادرة 

م  ط������ار الذي يَُقدَّ على التلون، ح�س������ب االإ

طر�س،  �ستاذ فريد االأ فيه العزف، كما االأ

�سخ�س������ية  أو  ا الق�س������بجي،  �س������تاذ  واالأ

�ساتذة  �س������فافة تاأملية م�س������تقرة، كما االأ

أو انطوائية..  ال�سنباطي وعبد الوهاب، ا

اأو حزينة..

طر�ش �سخ�سية  �ستاذ فريـــد �الأ �عتمـــد �الأ

و�ثقة قوية يغلب عليها طابع �لتطريب في 

عزفه.

يوجـــه  �لـــذي  �لمو�سيقـــي  �لفكـــر   -3

�لعـــازف في عزفه: وي�ستند اأوالً اإلى مخزونه 

من الر�س������يد المو�س������يقي العرب������ي عموماً، 

ف������ي م�س������الكه المقامي������ة وجمل������ه اللحنية، 

لة المو�سيقية  ومن الر�سيد المو�س������يقي لالآ

الت������ي يخت�س بالعزف عليه������ا، ومن مختلف 

المدار�������س التي طورت ذلك الر�س������يد، كما 

يعك�������س اله������دف الذي يرمي اإلي������ه من هذا 

أ�سلوبه هو في تحقيق هذا الهدف،  العزف، وا

�سواء في بناء اأفكاره المو�سيقية، وتطويرها 

وتفاعله������ا، وم������دى توافقه������ا مع خال�س������ة 

الر�سيد المو�س������يقي ال�س������ائد، اأو خروجها 

عنه، تعبيراً عن هدفه، في م�سارات جديدة 

لها بناوؤها الفكري الم�ستقل، لدى تعبيره عن 

حا�سي�س التي يريد  الم�سامين والعواطف واالأ

التعبير عنها، ومدى تعقيد تلك الم�س������امين 

أو ب�ساطتها . أو العواطف، ا ا

طر�ش فـــي تقا�سيمـــه �أمام  ـــز فريـــد �الأ ركَّ

�لجمهـــور على مخـــزون كبير، مـــن �لر�سيد 

�لمو�سيقـــي �لعربـــي �لتقليـــدي، ومن ر�سيد 

آلة �لعود في �سورته �لتقليدية.  �
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وال�س������ك في اأن هذه المحاور مترابطة، 

وتتاأثر درجة ا�ستح�سارها في لحظة العزف، 

م في������ه العزف،  ط������ار ال������ذي يقدَّ ح�س������ب االإ

برز في التاأثير على  وهو العامل الموؤث������ر االأ

لحظة الع������زف واختيارات العازف، �س������واء 

أم ف������ي اختياره للمقام  في م�س������مون عزفه ا

قل لالنطالق منه.. فالعزف  المالئم، على االأ

في �سهرة خا�س������ة، اأو عندما يعزف العازف 

لنف�س������ه، ي�ستح�سر �سخ�سية تاأملية، ي�سيطر 

فيها الفكر المو�سيقي، وتتحول تقنية العزف 

لتكون �س������فافة وغير م�س������يطرة بال�سرورة، 

وقد تتطلب مقاماً مو�س������يقياً تاأملياً م�سحوناً 

بالعاطفة..م������ع االبتعاد ع������ن القفالت التي 

ت�ستثير الطرب، ومظاهره عند الم�ستمع.. 

طار، وفي مجال العزف  يمكن في هذا االإ

التاأملي مثاًل، التوقف عند العزف على مقام 

�ستاذ  النهوند، الذي ورد في بداية ت�سجيل االأ

غنية كلمة عتاب، التي كان عر�س������ها  فريد الأ

أم كلثوم.. فهو ت�سجيل لنف�سه،  على ال�س������يدة ا

أراده لها،  أم كلثوم، لتقديم لحن ا أو لل�س������يدة ا ا

ولم تقبل به ..

ومع ذلك، فاإن كانت �سخ�س������ية العازف 

واثقة معت������ادة على مواجهة الجمهور، فاإنها 

فالت من ا�ستح�سار النموذج  لن ت�ستطيع االإ

الواث������ق المقتدر، والقف������الت التطريبية ولو 

بدرج������ة محدودة.. ويمكن هنا اأن ن�س������تذكر 

�س������تاذ فريد في  الت�س������جيل الذي �س������جله االأ

اإذاعة لندن ع������ام )1955م(، لدى زيارته لها 

نه ت�س������جيل اإذاعي، ي�ستح�س������ر  ول مرة، الأ الأ

التفكير المو�سيقي ب�س������كل اأو�سح، ولكنه ال 

خرى. نالحظ اأن بناء  ي�ستبعد العنا�س������ر االأ

العزف محك������م، وهو على مق������ام النهاوند، 

الذي يلجاأ اإليه اأغلب التاأمليين، واإن كان لم 

�س������لي  يَُع������ْد في نهاية العزف اإلى المقام االأ

بهار.. بعد اأن اجتذبته التقنية واالإ

ا عندما يكون الع������زف اأمام الجمهور  مَّ
أ ا

العام، فتقنية العزف يجب اأن تكون حا�سرة 

بقوة، وال�سخ�سية الواثقة القوية ت�سبح في 

ولوي������ة، فيما يتراجع الفكر المو�س������يقي،  االأ

ليح������ل محله ج������ذب انتب������اه الم�س������تمعين، 

وا�س������تثارة �س������عورهم بالط������رب، من خالل 

ا�ستح�س������ار الع������ازف لمخزونه المو�س������يقي 

طار . المالئم لهذا االإ

مثل،  وقد تتمازج المحاور في ال�سكل االأ

فتح�سر تقنية العزف ال�سفافة في لحظات، 

وتغيب في لحظات اأخرى، وتتحول ال�سخ�سية 

م������ن تاأملية، اإلى واثقة مقتدرة، ويبرز الفكر 

المو�س������يقي اأحياناً، ثم يغيب، م�ستح�س������راً 

الر�س������يد التطريب������ي العام، ويح������دث هذا 

خا�سة اإذا كان عدد الحا�سرين لي�س كبيراً، 

ويك������ون الجمهور م������ن الذواق������ة المتابعين، 

علماً اأن لقاء جمهور الذواقة واعتماد الفكر 

التاأملي الكامل، ينطوي على مغامرة كبيرة، 

ا اأن تت�س������ل خطوط الحوار بين العازف  فاإمَّ
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ا اأن  والجمهور، فتتفتح الم�سالك اأمامه، واإمَّ

يح�س ب������اأن هناك خطباً ما، واأن التوا�س������ل 

غير محقق، فيلج������اأ اإلى مخزونه التطريبي 

لينجز المهمة مع اأقل الخ�سائر.. 

نخل�س في هذا الق�س������م اإل������ى اأن عزف 

�س������تاذ فريد تميَّز بامتالك وا�سح لتقنية  االأ

تقليدية متميزة، وب�سخ�سية واثقة تطريبية 

عموماً، �س������يطرت على اأغل������ب نماذج عزفه 

على العود، وبفكر مو�س������يقي حا�سر، هدف 

اإلى التعبير باأمانة عن الر�س������يد المو�سيقي 

العربي في م�سالكه المقامية وبنائه التفاعلي، 

وتميز بجمل لحنية �س������ريعة ومفاجئة، فيما 

الحت ظالله التعبيرية والتاأملية، عندما كان 

طار ي�سمح، من خالل جمل لحنية مرت في  االإ

اأعماله الغنائية، دون اأن تكون ظاهرة بقوة، 

نظراً ل�سيطرة التقنية التقليدية وال�سخ�سية 

الواثقة على عزفه، ونظراً المتالكه و�س������يلة 

برازه، وهي التلحين للغناء، حيث  اأو�س������ح الإ

ظهر فكره المو�س������يقي بو�س������وح في اأعماله 

عمال الكبيرة.. الغنائية، وال �سيما االأ

التقييم المقارن وظاهرة التكرار اأثناء 

مواجهة الجمهور

بي������ن  ال�س������حيحة  المقارن������ة  تعتم������د 

أكثر، على ت�سنيف مرت�سماتها  أو ا ظاهرتين ا

أو ظ������روف مت�س������ابهة، ومن ثم  ف������ي محاور ا

مقارنة مرت�سمات الظاهرتين قيد المقارنة، 

أو الظرف الم�سابه،  �س������من المحور الواحد ا

أ، اإن كان������ت اإحدى  و اليعي������ب ه������ذا المب������دا

الظاهرتي������ن لي�س لها مرت�س������مات في اأحد 

المحاور. بالتالي فالمقارنة بين ال�س������نباطي 

طر�س في عزف العود،  والق�سبجي وفريد االأ

والثالثة م������ن العازفين التقليديين، يجب اأن 

ت�س������نف في مجاالت وظروف مت�س������ابهة.. 

�سطوانة، لجل�سة اأمام  ذاعة، الأ الت�س������جيل لالإ

ذواقة، لحفل جماهيري.. في تقديرنا، يبرز 

ال�سنباطي كاأ�س������تاذ، اإذا كان العزف التاأملي 

هو المق�س������ود، فال�سنباطي لم يكن بطبيعته 

مياالً للق������اء النا�س فما بال������ك بالجمهور.. 

وه������ذا انعك�س على عزف������ه بالطبع.. فجعل 

�سخ�سيته في عزف العود م�ستقرة في ن�سق 

نه غير م�س������طر، بل غير راغب  متماث������ل، الأ

في تلوينها، ب�س������بب تحديده لمجاالت عزفه 

أنه  بما يتوافق مع �سخ�س������يته.. ومن الموؤكد ا

كان �سي�سطر لتعديل �سخ�سية عزفه، فيما 

لو ا�س������طرته الظ������روف لمواجهة الجمهور، 

بما يحقق نجاحه في تلك المواجهة.. ولكن 

أنه لم يكن م�سطراً لذلك، فاإننا غير  مادام ا

�س������تاذ  أداء االأ أدائه مع ا قادرين على مقارنة ا

فريد في محور مواجهة الجمهور. 

�س������تاذ  فلنذهب اإذن اإلى المقارنة مع االأ

الق�س������بجي، الذي يحقق المجالين: التاأملي 

والجماهيري، نظراً لعمله في فرقة ال�سيدة 
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أم كلثوم المو�س������يقية.. عل������ى الرغم من اأن  ا

عزفه المبا�س������ر اأمام الجمه������ور كان بتواتر 

�ستاذ فريد، وفي ظروف  اأقل مما هو عند االأ

ا كان المق�س������ود التمعن في  مختلف������ة.. ول�مَّ

ظاه������رة التكرار في الحف������ل الجماهيري.. 

�س������تاذ فريد  وهل هي خا�س������ة مت�س������لة باالأ

طر�س، ح�سبما يتهم به، اأم ظاهرة عامة،  االأ

خا�س������ة في اإطار التقا�س������يم المرتجلة اأمام 

الجمهور، فقد قمنا با�س������تعرا�س ت�سجيلين 

لتقا�س������يم على العود، من حفلتين مختلفتين 

أم كلثوم،  �س������تاذ الق�سبجي مع ال�س������يدة ا لالأ

غنية التي اأتت التقا�س������يم  ولكن مع تثبيت االأ

�س������منها وهي اأغنية: يا ظالمن������ي، وتثبيت 

المق������ام المو�س������يقي.. وهو مق������ام البيات.. 

ول كان في �سورية عام )1955م(،  الحفل االأ

والثاني في لبنان ف������ي العام ذاته، والحظنا 

�ستاذ الق�سبجي، وهي تقا�سيم  في تقا�سيم االأ

جميل������ة وتطريبي������ة على الع������ود، اأن ظاهرة 

التكرار موجودة بقوة في الجمل المو�سيقية 

المرتجلة في الت�سجيلين، �سواء في الدخول 

ف������ي التقا�س������يم، اأم في الم������رور على مقام 

ال�س������با في الحالتين، والتركيز عليه، فيما 

أو البيات  �س������لي هو مقام البيات )ا المقام االأ

أ�س������لوب  المحّي������ر لمزيد من الدقة(، ثم في ا

اإنهاء التقا�سيم المتطابق بن�سبة عالية، على 

الرغم من اأن مدة التقا�س������يم في لبنان كانت 

حوالى الدقيقتين فقط.. 

الب������دَّ لنا هنا من اأن ن�س������ارع فنقول، اإن 

�س������تاذ الق�س������بجي، المفكر  هذا ال يعيب االأ

المو�س������يقي الحقيقي.. واإنم������ا هي ظروف 

التقا�س������يم االرتجالية، �س������من حفل مبا�سر 

أم������ام الجمهور، التي توج������ه العازف لتكرار  ا

جمل مو�س������يقية معين������ة، تحقق ا�س������تجابة 

الجمهور ف������ي فترة زمنية محدودة، حيث ال 

وقت للتاأمل والتعبير والتفكير المو�سيقي ..

ط������ار، باأن  يج������در التذكير ف������ي هذا االإ

طر�س الوا�سحة،  �س������تاذ فريد االأ نجومية االأ

أبرز بكثير من نجومية الق�سبجي  والتي كانت ا

وال�س������نباطي، اإذ اإنَّهم������ا كان������ا ملحنين، فلم 

�سواء  يكت�س������با جماهيرية المغني، جعلت االأ

أكثر.. وبالتالي  تُ�َس������لَّط عليه وعلى اأعمال������ه ا

فاإن بع�س م�س������وؤولية االته������ام بالتكرار تقع 

عالم، التي كانت تكرر  اأي�ساً على و�سائل االإ

بث تقا�سيمه كثيراً، وعلى العازفين المكررين 

المقلدي������ن، وعل������ى الجمهور ال������ذي يطلب 

ول  أينا هو الم�سوؤول االأ التكرار.. والذي في را

نه جعل التكرار �سيا�س������ة متبعة  بالنتيجة.. الأ

�ستاذ فريد.. فتقا�سيمه  في االرتجال عند االأ

الم�س������هورة، والتي حفظه������ا واأعادها جميع 

عازفي العود في ال�س������تينات وال�س������بعينات، 

لها بناء وا�س������ح، مختلف في كل مرة، ولكنه 

كان يك������رر بع�������س الجمل المو�س������يقية فيها 

اأحيان������اً، حتى لو اختلف المقام، في �س������عي 

أنها  أثر في ا لال�ستجابة لرغبة الجمهور.. ما ا
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ظه������رت وكاأنها تعك�������س محدودية في الفكر 

م  أنها تقدَّ المو�سيقي.. بينما ال�سبب كان في ا

�س������تاذ  للجمهور.. واإال لكان علينا اأن نتهم االأ

أينا اأعاله..  الق�سبجي االتهام ذاته، كما را

طر�ش )كما عند  بالنتيجة: عند فريد �الأ

�لق�سبجي كما ر�أينا، و عند غالبية �لعازفين 

لحـــان �لغنائية، لكل  �لتقليدييـــن(: فـــي �الأ

ولوية  مقـــام مقال، �أّمـــا في �لتقا�سيـــم.. فاالأ

للجمهور.

كبر على  نعم، لقد كان للجمهور التاأثير االأ

هم اأمام  طر�س، اإذ اإنه كان �سنده االأ فريد االأ

الكثير من المناف�سين، الذين يعملون في بيئة 

أكثر منه، ول������ذا فقد كان عليه  مواتي������ة لهم ا

اأن يقدم له ما يريد، م�ستفيداً من التقا�سيم 

في ذل������ك، دون اأن تبرز تل������ك الظاهرة في 

أو موؤلفاته المو�سيقية، التي  األحانه الغنائية ا

تميزت بو�س������وِح فكره المو�س������يقي، وخا�سة 

في اأعمال������ه الكبيرة، وف������ي األحانه الرائعة 

أ�سمهان..  ل�سقيقته ا

������اً، اإذ اإن  ولكن له������ذا الواقع وجهاً خفيَّ

طر�س، واإتقانه للعزف على  نجومية فريد االأ

أ�س������لوبه في تكرار بع�س الجمل  آلة العود، وا ا

المو�س������يقية التي كان يطلبه������ا الجمهور في 

تقا�س������يمه، كانت، ف������ي اجتماعها عنده، من 

�س������باب التي اأدت اإلى تثبيت نجومية  اأهم االأ

آل������ة العود بح������د ذاتها، في فت������رة عّز فيها  ا

الن�سير، فا�ستطاعت مقاومة التيار، اإلى اأن 

ألقها ال�سابق.. عاد لها ا

بقي اأن ن�سير..

طر�س عازفاً  كان المو�س������يقار فري������د االأ

آلة العود، فخوراً بها وباأ�سالتها،  بارعاً على ا

مكاناتها، في وق������ت عّز فيه  وفي������اً له������ا والإ

�س������واء،  الوفاء، فثّبتها في عالم النجوم واالأ

ثيرة في  اإلى اأن ع������ادت لتاأخذ مكانته������ا االأ

ف�ساءات المو�سيقى العربية، بجهود عازفين 

مخل�سين اآخرين، فكانت وكاأنها ولدت على 

يديه من جديد..
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اأديب وباحث. ❁

دفدَفَدة يف ال�شعر العربي فبناء واحلفبناء واحَل مكانة الأ

وطووطوؤوط رنا عبد اللطيف الأ

❁

� الطفل مكانة متميزة ف� الطفل مكانة متميزة في ال�ش������عر �ي ال�ش������عر �ي ال�ش������عر   يحتلُّ

بوين،  ع������د يع������د يُع������دُّ امتداداً لحي������اة الأ العرب������ي، اإْذ

رة، وتعك�س شرة، وتعك�س شرة، وتعك�س  ش�ش� ا من ا من اأهداف بناء الأ وهدفاً بارزاً

ان من شان من شان من  شن�شن� إي ال�شعر ما يتميز به الإي ال�شعر ما يتميز به ال �������ورته ف�������ورته في ال�شعر ما يتميز به ال�ي ال�شعر ما يتميز به ال� ������ورته فش������ورته فش ش�ش�

أبوية دافقة، حتى لي�ش������عر المرء اأن  عاطفة ا

�بوي������ن تذوب ف�بوي������ن تذوب في حبهم������ا الجارف �ي حبهم������ا الجارف �ي حبهم������ا الجارف  حياة الأ

إللولد، وتدليله واإيث������اره على النف�س، يتجلّى  إللولد، وتدليله و

� ف� في �ي �ي اأغان������ي المهد، وما تواتر  ������حاش������حاش������حاً شذلك وا�شذلك وا�

هم، شهم، شهم،  شطفال وترقي�شطفال وترقي� �نا�شيد ف�نا�شيد في هدهدة ال�ي هدهدة ال�ي هدهدة الأ أ امن امن ا

ّاء، فتعّبر اء، فتعبر اء، فتعّبر  اء، فتعبشاء، فتعبش ش������نة الن�ش������نة الن� ������نة الن�ش������نة الن�ش شل�شل� أ أكثر ما ترد على ا وهي ا

غيرها، فهذه شغيرها، فهذه شغيرها، فهذه  شة عن م�ش������اعرها نحو �شة عن م�ش������اعرها نحو � أ االمراالمرا

رير ولدها وتن�شد له:شرير ولدها وتن�شد له:شرير ولدها وتن�شد له: شعرابية تهز �شعرابية تهز � اأ
���ه����ه ح����ب ال�����ش��ح��ي��ح م���ال���ه����ه ح����ب ال�����ش��ح��ي��ح م���اَل���ُه ����ه ح����ب ال�����ش��ح��ي��ح م���الح����ب����ه ح����ب ال�����ش��ح��ي��ح م���الح����ّب اأ
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وتلك اأعرابية تدعى »�ش������ملة المنقرية« 

ترق�ص ولدها، فيرتبط هدف تن�شئة الطفل، 

هداف  ������ية ش������ية ش������ية اأي بخدم������ة الأ شلديه������ا بالفرو�شلديه������ا بالفرو�

الجتماعية، فتقول:

ي �صادقا ظني �صادقا ظّني �صادقًا وهو �صادقي ك يك َيُك ْن إِ افافِاإِ

�أزال ل��ه��ا  م��ح��ب��ًا  م��ح��ب��اصهم  م��ح��ب��اصهم  هم  يحب� يحب�صملة  صملة  يحب�ص يحب�صملة  ملة  صب�صب�

�ر و�ر و�طلب �لقوم بالذي ر ومر ومِّ مصمص صمل �صمل � مل �صمل �ص صفيا �صفيا �

�أ�صبت وال تطلب ق�صا�صًا وال عقال

❁❁❁

�غان������ي المهد ال�ش������عبية ف�غان������ي المهد ال�ش������عبية في �ي �ي  أ وتعب������ر ا

اللغ������ة العامي������ة عن ح������ب الول������د، وكلنا 

مع تغريدة »فيروز« الم�شهورة للطفل، شمع تغريدة »فيروز« الم�شهورة للطفل، شمع تغريدة »فيروز« الم�شهورة للطفل،  شن�شن�

أن�ش������ودة �ش������عبية تكاد تكون واحدة  وهي ا

لولولدهن  مهات لأ �و متقاربة ف�و متقاربة في غن������اء ال�ي غن������اء ال�ي غن������اء الأ أ ا

�ف�في المهد ل������دى ال�ش������عب العربي، وهي �ي المهد ل������دى ال�ش������عب العربي، وهي �ي المهد ل������دى ال�ش������عب العربي، وهي 

������ي حزين، ذلك ش������ي حزين، ذلك ش������ي حزين، ذلك  شمطبوع������ة بطابع رومان�شمطبوع������ة بطابع رومان�

ت بالوط������ن العربي ن المح������ن الت������ي حلت بالوط������ن العربي ن المح������ن الت������ي حلّت بالوط������ن العربي  اأ

خطار المحيقة  عبر التاريخ الطويل، والأ

غاني بلون من  ������بغت تلك الش������بغت تلك الش������بغت تلك الأ شطفال �شطفال � بالأ

������ير ش������ير ش������ير  شلم من الم�شلم من الم� الخ������وف والترق������ب والأ

�الفاج������ع، الذي ينتظ������ر الطفولة ف�الفاج������ع، الذي ينتظ������ر الطفولة في جو �ي جو �ي جو 

والهجرات،  والمجاعات  والحروب  القلق 

بوين،  ������جع الش������جع الش������جع الأ ش م�ش م� صوهي محن كانت تق�صوهي محن كانت تق�ّص

صمرا�صمرا�ص الفاتكة التي كان  ������افة ش������افة ش������افة اإلى الأ ش�ش� اإ

حاياها..شحاياها..شحاياها.. شولى �شولى � أ طفال ا الأ

ولغر�س الرثاء ف�ي ال�سعر العربي، نماذج 

طفال،  رائعة من ال�س������عر مخ�س�س لرثاء االأ

ك�س������عر اأبي ذوؤيب الهذلي ف�ي اأوالده، و�سعر 

و�سط.  ابن الرومي في ولده االأ

بوة  خّوة واالأ كذلك ف������اإنَّ العاطفة نحو االأ

والزوج لم تكن اأقل دفقاً وحرارًة من م�ساعر 

والد. وف�ي التراث ال�س������عري  بوين نحو االأ االأ

زواج لعل  خوة واالأ باء واالإ نماذج من رث������اء االآ

اأروعه ما �س������در عن الن�س������اء، وقد نعثر ف�ي 

التراث ال�س������عبي على معايير لهذه الم�ساعر 

أَ�َسدُّ  أيها ا أة: ا والموازنة بينها، فقد �سئلت امرا

أم االبن،  ب، ا أم االأ خ ا وقعاً على نف�سها، َفْقد االأ

ب متل������وف )اأي هالك(، والولد  فاأجابت: االأ

)مخل������وف( اأي يمكن اأن يُنج������ب بديل منه، 

ُخ ما عنه مخلوف )اأي ال يعّو�س(.. واالأ

�س������رية ف�ي  نَّ الم�س������اعر االأ
أ ل������ذا نلم�س ا

ال�سعر العربي وا�سحة الظهور، توؤكد ارتباط 

ن�س������ان العربي باأ�س������رته �س������من مفهومها  االإ

ال�س������ّيق وبع�س������يرته حيث ي�س������بح كل فرد 

أولع  خرين، وقد ا أباً لالآ أو ا أو ابن������اً ا منها اأخاً ا

أبنائهم و�س������فاً ظاهرياً  ال�س������عراء بو�س������ف ا

أو نف�سياً  يت�سل بجمال الطفولة، وعذوبتها، ا

يتناول براءتها ونقاءه������ا ولطفها. وقد بالغ 

دباء ف�ي تف�سيل اأطفالهم حتى ذهب اأحد  االأ

المعا�س������رين اإلى االعتراف باأنه م�س������غوف 

�سغفاً �س������خيفاً بفتاة �سغيرة هي ابنته، ومن 
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الع�س������ير اأن يت�س������ور فتاة اأخرى تفوقها رقًة 

وجم������االً و�س������حًة، وتخف اأمامه م�س������اعب 

الحياة حين يرى انطالقتها المالئكية وهي 

تجري راق�س������ة لتدرك ف�س������لها الدرا�سي، 

لم والحزن  ويبدو كل �سيء مغتفراً له حتى االأ

والموت.

ويحلق »طاغور« ف�ي ف�ساء من الم�ساعر 

نح������و طفله فيخاطب������ه ف�ي ديوان������ه »زوارق 

االأحالم« قائاًل:

لماذا تزحم الدموع عينيك يا ولدي

اأي اإزعاج ي�سوقونه اإليك؟

نك دن�ست وجهك بالمداد واأنت تكتب األأ

اأمن اأجل ذلك ي�سمونك قذرًا؟

األ �سحقًا لهم، وهل ي�سمى القمر المنير قذرًا

اإن لطخ وجهه بال�سواد

نك مّزقت مالب�سك واأنت تلعب؟ األأ

اأمن اأجل ذلك ي�سمونك مهماًل عابثًا

اأّل تّبًا لهم، وماذا ن�سمي �سباح الخريف

اإن اأطلَّ من ثنايا ال�سحب

نك التهمت الحلوى، يتهمونك بالنهم؟ األأ

األ تبًا لهم،

اإذًا بماذا ينعتوننا حين يرون حّبنا لك..

❁❁❁

باء نح������و اأطفالهم  وتتجلّ������ى م�س������اعر االآ

ف�ي ال�س������عر العربي بحكم نزوعنا العاطفي، 

�س������ري القوي ف�ي حياة العائلة  واالرتباط االأ

بيه فح�سب،  العربية، فالطفل لي�س امتداداً الأ

ب������ل للقبيلة، وه������و وارث اأمجادها ومنعتها، 

ولعل اأروع ال�س������ور التي ر�س������مها ال�س������عراء 

للطفل و�س������ف ابن دّراج الق�سطلي ال�ساعر 

ندل�س������ي لطفلته ف�ي موق������ف وداع موؤثر،  االأ

فيقول:

ـــت لــــلــــوداع وقــدهــفــت ـــا تـــدان ـــّم ول

بـــــ�ـــــســـــدري مــــنــــهــــا اأّنــــــــــــة وزفــــيــــر

تــنــا�ــســدنــي عــهــد الـــمـــودة والــهــوى

�سغير النداء،  مغيوم  المهد  وفـي 

ولحظه الــخــطــاب  بــمــرجــوع  عيي 

خبير الــنــفــو�ــض  اأهـــــــواء  بــمــوقــع 

تــــبــــّواأ مـــمـــنـــوع الـــقـــلـــوب ومـــهـــدت

ونــــحــــور مــــحــــفــــوفــــة  اأذرع  لــــــه 

❁❁❁

ويبدو اأن حب ال�س������عراء لحفدتهم ال 

طفالهم، ذلك اأن الطفل  يقّل عن حبهم الأ

أب������وه اأقدر على  االبن ي�س������تقبل الحياة وا

قبال  الكفاح ف�ي الحياة والتم�سك بها واالإ

عليها، ف�ي حين اأن الجدَّ ي�ستقبل حفيده 

وهو �س������يخ كبير وقد هدده �س������بح الموت 

المقب������ل بالفن������اء، فال يرى م������ن يحرك 

م�ساعره �سوى حفيده، اإذ يرى فيه امتداداً 

لوج������وده ف�ي الحياة، فتنبع������ث فيه اإرادة 

الحياة من جديد، ويعّز عليه مفارقة هذا 

المخلوق ال�س������غير الذي يماثله �س������عفاً، 
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وتتحول م�س������اعره نح������و الحفيد  بعد اأن 

كبر االبن..

وعّب������ر ال�س������اعر بدوي الجب������ل عن هذه 

المعان������ي اأروع تعبير ف�ي ق�س������يدته »البلبل 

أبياتها اإلى حفيده  الغريب«، فوّجه �سطراً من ا

»محمد«:

طفال لوله لم اأخْف يمًا من الأ و�سِ

اأتغربا واأن  يــنــاأى  اأن  ال�سيب  على 

تـــوّد الــنــجــوُم الــُزهــُر لــو اأنــهــا ُدمــًى

ويلعبا الــمــتــرفــاِت  مــنــهــا  لــيــخــتــاَر 

محّبب ُحلو  الــَجــْور  وبع�ُض  يجوُر 

محببا جـــورًا  الطفل  قبل  اأر  ولــم 

وح�سُبنا وير�سى  اأحيانًا  ويغ�سب 

من ال�سفو اأن ير�سى علينا ويغ�سبا

اأنـــنـــي تــمــنــيــت  ـــقـــم  �ـــسُ نـــابـــه  واإن 

المعذبا الــ�ــســقــيــَم  كــنــُت  لــه  فــــداًء 

ــتــهــي وكــــاأنــــه ويــــوجــــز فـــيـــمـــا يــ�ــس

واأ�ـــســـهـــبـــا اأعـــــــــاد  دلًّ  بـــــاإيـــــجـــــازه 

اإذا خطا عــيــاد عــيــدًا  الأ لنا  يــزفُّ 

حبا اإذا  وعــيــدًا  نــاغــى  اإذا  وعــيــدًا 

كــزغــب الــقــطــا لــو اأنـــه راح �ــســاديــًا

لي�سربا وقــلــبــي  عيني  لــه  �سكبت 

ثغره الخطب  مــن  داج  فـي  واألــثــم 

فــاأقــطــف مــنــه كــوكــبــًا ثـــم كوكبا

وحَدها الطفولة  اأجــل  من  ويــارب 

ومغربا �سرقًا  ال�سلم  بركات  ِفــ�ــْض  اأَ

اإنها طــفــال يــارب  ــْن �سحكة الأ و�ــسُ

اإذا غردت فـي ظامئ الرمِل اأع�سبا

❁❁❁

واإذا كان التراث يحفل بال�سعر الذي يعّبر 

عن جمال الطفولة، فاإن �سورة الطفل الذكر 

نثى« وذلك  تطغى فيه على �سورة الطفل »االأ

نَّ 
أ بناء، اإالَّ ا

باء اإلى الذكور من االأ
النحياز االآ

ع�س������رنا اليوم قد عّدل هذه النظرة ب�سبب 

أو اإيمانه  أة ا ديب اإلى الم������را ارتقاء نظ������رة االأ

دب  بم�س������اواتها بالرجل، واإنن������ا نجد ف�ي االأ

أو  المعا�سر �سعراً ي�س������ف الطفلة الحفيدة ا

االبنة ويتحدث بحرقة عن مر�سها، كال�ساعر 

جورج �سيدح ف�ي طفلته التي تعر�ست لعملية 

جراحية.. يقول:

رفـــــقـــــًا بـــهـــا يـــــا مـــبـــ�ـــســـع الـــــجـــــّراح

حـــَت قـــلـــب الــــوالــــد الــمــلــتــاح �ـــســـرَّ

تجّلدي ف�سحَت  اإيـــالمـــًا  زدت  اإن 

و�سياحي �سياحها  بين  وجمعَت 

ري�سها من  ق�سا�سٌة  القطاة،  هذي 

جناحي لق�ّض  انتثرت  اإذا  تكفي 

❁❁❁

باء ل�سغارهم  ومع كثرة ق�س������ائد رثاء االآ

ف�ي التراث العربي يندر اأن نجد رثاء لطفلة 

ا ف�ي الع�س������ر الحديث،  مَّ
أ »ابنة« اأو حفيدة، ا

فنالحظ ف�ي ال�س������عر الموّجه للحفدة عدم 

التفريق بين الجن�س������ين، والف������رَح بالحفيدة 
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أو الحفيد على حدٍّ �س������واء، على قلّة تجارب  ا

الكبار ف�ي ا�ستقبال الحفدة ب�سبب تاأخر �سن 

مر ف�ي  الزواج قيا�س������اً اإلى م������ا كان عليه االأ

الما�س������ي، اأذكر على �سبيل المثال، ا�ستقبال 

ال�ساعر »م�سطفى عكرمة« لحفيدتيه )ُعال 

و�ُس������ما( ف�ي عامهما الثاني، فهما ف�ي نظره 

اأغل������ى ما يمكن اأن يهب  اهلل للجد ف�ي اآخر 

عمره.. يقول:

ـــمـــا الـــــحـــــلـــــوتـــــان هــــمــــا ُعــــــــال و�ـــسُ

ــهــمــا �ــســبــحــان مـــن بــالــحــ�ــســن خــ�ــسّ

ــــي تــــوءمــــيــــن ومــــا قـــــد جـــــــاء ثــــان

ـــــى عــــلــــى قـــلـــبـــي قـــدومـــهـــمـــا اأغـــــل

ـــابـــهـــان واأيـــــــــــن �ــســبــهــهــمــا؟ تـــتـــ�ـــس

هـــيـــهـــات تـــلـــقـــى الـــعـــيـــن �ــســبــهــهــمــا

اأنــــقــــى واأ�ــــســــفــــى الــــحــــب حــبــهــمــا

 مـــــــا مـــــثـــــل حــــبــــهــــمــــا ومـــثـــلـــهـــمـــا

ـــيـــنـــهـــمـــا يــــجــــددنــــي الــــعــــيــــ�ــــض ب

ـــاعـــات عــنــدهــمــا ـــر الـــ�ـــس مــــا اأقـــ�ـــس

بـــدا ــمــتــيــن  بــ�ــس لـــــي  تــبــ�ــســمــا  اإن 

رغـــــم الـــ�ـــســـقـــاء الــــكــــوُن مــبــتــ�ــســمــا

األـــــمـــــًا اإحـــــداهـــــمـــــا  ـــكـــت  �ـــس واإذا 

ـــمـــا عــــانــــيــــُت �ـــســـعـــف �ـــســـكـــاتـــهـــا األ

وهـــــمـــــا اأحـــــــــالهـــــــــمـــــــــا  مــــــــــا  هلل 

تــــتــــدافــــعــــان لـــحـــ�ـــســـن جـــدهـــمـــا

ــــــــــــيَّ فـــــــــي فــــــرٍح تــــتــــ�ــــســــابــــقــــان اإل

وتــــــزقــــــزقــــــان لــــكــــي اأ�ــــســــّمــــهــــمــــا

ــمــا فــــــــاإذا حـــمـــلـــُت ُعـــــال قـــبـــيـــل �ــسَ

ــمــا ــــْت ُعـــــال وزهــــــت هـــنـــاك �ــسَ ُجــــنَّ

وي�س������ير ال�س������اعر عكرمة اإل������ى هبوطه 

طفال، حيث يتمنى  وانحداره اإلى عال������م االأ

اأن يعود ف�ي �سلوكه طفاًل ليفرحهما ولو كان 

ف�ي ذلك ابتذال لجالل كبره:

و»ُعــــــــال« تـــظـــن الــــهــــرَّ َحـــْنـــَجـــرتـــي

ــــــد الـــغـــنـــمـــا؟ ــــمــــا تـــــــود اأقــــــّل  و�ــــسُ

ــــفــــورًا لــتــبــتــ�ــســمــا واأطــــــيــــــر عــــ�ــــس

ولــــتــــغــــفــــو، كـــــم اأبــــــــــدع الـــنـــغـــمـــا؟

مــــهــــمــــا اأتــــــــانــــــــي مــــنــــهــــمــــا رَهـــــــــٌق

َحــ�ــســبــي بــــاأنــــي �ــــســــرُت َجـــّدهـــمـــا

❁❁❁

ويقول ال�س������اعر »جاب������ر خير بك« ف�ي 

ق�سيدته التي يوجهها اإلى حفيدته »عال« 

ول.. اإن حفيدت������ه جاءت  ف�������ي عامه������ا االأ

بعد يبا�س عمره، فج������ددت عوده، ونّورت 

حياته.. يقول:

قمرًا ويــا  نعمى  يــا  القلب  حبة  يــا 

ـــاح مـــّن اهلل  مـــلـــكـــوت  مــــن  اأهــــــــــداه 

اأتـــيـــِت بــعــد يــبــا�ــض الــعــمــر اأمــنــيــة

ملتاح الــ�ــســدر  فـي  خــافــق  ف�سمها 

اأغـــنـــت بــبــ�ــســمــتــهــا اأيـــامـــنـــا فــغــدت

ــهــو وتـــرتـــاح فـــــــي كــــل جــــارحــــة تــل

ونـــــــّورت عــتــمــات الــنــفــ�ــض طــلــُتــهــا

الــنــفــ�ــض م�سباح فـــــي زوايــــا  ـاأنــهــا  كـ
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تظل فـي القلب لوعن مقلتي بعدت

تــحــتــل عـــالـــَم تــفــكــيــري وتــجــتــاح

با�سرتي تــمــّر طــيــوٌف خــلــف  فــال 

لّماح العين  فـي  »عــال«  وطيف  اإل 

❁❁❁

ويجعل ال�س������اعر »جابر خير بك« حياته 

ف�ي �سن اكتهاله وقفاً على حفيدتيه »�سحى 

وعال« وحفدته من الذكور، وندر اأن ي�س������ير 

ال�س������عراء المعا�س������رون اإلى تلك »الحفاوة« 

أو البنات، فهم  بناء ا وهل جاءت من طريق االأ

ف�ي نظرهم �س������واء وحب الحفيد واحد ف�ي 

جوه������ره، وذلك دليل َعلَى تبدل النظرة التي 

ناث.  أبناء الذكور واالإ تفرق بين ا

وي�سير ال�ساعر »خير بك« اإلى اأن قلبه ف�ي 

بناء  اكتهاله اأ�س������بح موزعاً على محبيه من االأ

والحفدة، ويحاول تعلي������ل ظاهرة حب الولد 

ن الحب  والحفيد، ف������ال يجد لها تعلي������اًل، الأ

اأحجية مغلقة ال يحل رموزها العقل، يقول: 

اأحجية الحب  �سّر  الكون  مبدع  يا 

من خا�ض فـي حّلها اأو فهمها ف�سال

نزلت اأكــبــادنــا  مــن  الرياحيُن  لــول 

ما اخ�سرَّ عي�ض ول طاب الهوى وحال

نـــــا هـــبـــة فــــاقــــت بــفــتــنــتــهــا اأبـــــنـــــاوؤ

�سحر الوجود ولن نر�سى لها بدل

حبقًا اأزهـــــرت  خــــدود  مــن  فقبلة 

نهال مــا  كــّل  فين�سى  الظمّي  تغني 

قلبي الذي لم يكن يومًا قتيل هوى

ُقتال ب�سمة  ـاأحــلــى  بـ بـــــاء  الإ رغـــم 

مولدها بعد  بم�سيبي  اأ�ــســق  ولــم 

ــــذي اأفـــال كــاأنــنــي عــــدُت لــلــعــمــر ال

غــربــتــه بــعــد  ــبــابــي  �ــس ــــــيَّ  اإل رّدت 

فعاد وجهًا �سبوحًا وارتدى الحلال

❁❁❁

ويميل ال�ساعر »محمد منذر لطفي« اإلى 

و�سف حفيدتيه ب�سعر خفيف الوزن، راق�س، 

يعك�س م������رح الطفولة، وحيويتها.. يقول ف�ي 

حفيدته توليب: 

ـــــــب ـــــــي ـــــــول يــــــــــــــــا زهــــــــــــــــرتــــــــــــــــي ت

يـــــــــــــــا قـــــــــــــمـــــــــــــري الـــــــحـــــــبـــــــيـــــــب

ـــــــاء عـــــــــــ�ـــــــــــســـــــــــفـــــــــــورة بـــــــيـــــــ�ـــــــس

ـــــــب ـــــــي ـــــــدل تــــــــــــ�ــــــــــــســــــــــــدو كـــــــعـــــــن

ــــــــــمــــــــــعــــــــــتــــــــــك الــــــــــــــيــــــــــــــوم �ــــــــــس

تـــــــغـــــــنـــــــيـــــــن مــــــــــــــع الــــــمــــــغــــــيــــــب

الـــــــعـــــــطـــــــر اأن  ــــــــــُت  فــــــــــخــــــــــل

ــــــــــذوب ـــــــنـــــــا ي ـــــــدو والـــــــ�ـــــــس يـــــــ�ـــــــس

ــــــــ ــــــــ �ـــــــســـــــقــــــــ ــــــــعــــــــرك الأ ــــــــس يــــــــــــا �

ــــــــــــــــــــــــر يـــــا بـــــحـــــرًا مـــــن الـــطـــيـــوب

حــــــــــــــمــــــــــــــر..  يــــــــــــا ثــــــــــغــــــــــرك الأ

يـــــــــــــا كـــــــــــــــْرمـــــــــــــــًا بـــــــــــــال زبـــــــيـــــــب

ـــــــــــــــــزاد  يـــــــــــــا مـــــــــــــن هـــــــــــــــــــــواك ال

ــــــبــــــاب والــــمــــ�ــــســــيــــب فـــــــــي الــــــ�ــــــس

ويبدو اأن ال�س������اعر اأ�س������بح جداً ف�ي زمن 

مبك������ر حتى عدَّ ه������وى حفيدت������ه زاداً له ف�ي 
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ال�سباب، وهو يعدل بين حفيدتيه.. فيقول ف�ي 

خرى »نوال« وا�سفاً طفولتها، راجياً المولى  االأ

اأن يراها تلميذة تحمل كتبها اإلى المدر�سة:

نــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوال يـــــــــــــــــــــــا نـــــــــــــــــــــــوال

ـــــــال ـــــــخـــــــ�ـــــــس يــــــــــــــا عــــــــــــذبــــــــــــة ال

يــــــــــــــــــا طــــــــــفــــــــــلــــــــــة تــــــحــــــبــــــهــــــا

عــــــــــــــرائــــــــــــــ�ــــــــــــــض الــــــــــجــــــــــمــــــــــال

❁❁❁

تـــــحـــــمـــــلـــــيــــــ اأراك  مـــــــــتـــــــــى 

ـــــــــــــــــــــن بــــــــالــــــــيــــــــد الـــــحـــــقـــــيـــــبـــــة

ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــم مــــ لــــتــــطــــلــــبــــي الـــــعـــــل

ـــــة الـــحـــبـــيـــبـــة ـــــس ـــــمـــــدر� ــــــــــــــــــــن ال

❁❁❁

ديب خليل هنداوي، ف�ي ثنائية  ويربط االأ

رائعة تلخ�������س دورة الحياة بين طفولة ولده 

وحفيديه، فكاأن �س������نة الحياة وم�س������يئة اهلل 

ن�س������ان بالول������د والحفيد، اإذ  تخفف عناء االإ

يحّن الجذر كما يقول اإلى فروعه ف�ي �سجرة 

الن�سل، ومن الفرع ينبت فرع اأ�سغر تت�سامن 

عل������ى رعايت������ه الج������ذور والف������روع، و»خليل 

هن������داوي« ينحو ف�ي تاأمله منحًى فل�س������فياً، 

ويرى ف�ي الحفيد واحة تلطف عمر الم�سن 

وترده اإلى ا�سترجاع عذوبة نبع الحياة والنهل 

منه.. يقول:

ًا فــاأهــاًل بــالــحــفــيــديــن �ــســرت َجـــــدَّ

ربــــيــــع وراء  يــــحــــبــــو  بــــخــــلــــيــــل 

ـــــن اأبــــيــــه ـــــي ــــــم يــــكــــن بــــيــــنــــه وب ل

– �سريع الـــزمـــان  – مــن  لــمــِح  غــيــر 

»روحــي« م�ِض  بالأ اأعطيت  فكاأني 

ــيــعــًا قـــد جـــاءنـــي بــر�ــســيــع يـــا ر�ــس

تم�سي البكر  الطفولة  غمغمات 

فـــــــي وجـــــــودي كـــرجـــفـــة الــيــنــبــوع

فــــــــاإذا بــــي طـــفـــل يـــنـــاغـــم طــفــاًل

�سموعي مــن  �سموعه  اأنــيــرت  قــد 

اإلَّ جــــذورًا الــحــيــاة  فـــــي  نــعــد  لـــم 

ت�ستهي – فـي الخريف – ظل الفروع

❁❁❁

�سدق خليل هنداوي فالجذور تحّن اإلى 

فروعها حتى اإذا �س������ّبت ع������ن الطوق راحت 

تبحث عن اأ�س������ولها ف�ي تراب الوطن،  ومن 

هذا التناغم بين الما�س������ي والحا�سر. ي�سق 

ذلك النهر م������ن الحب طريقه المتجدد عبر 

خرين  الزمن لي�سب ف�ي حب اأكبر هو حب االآ

أبناء الوطن؛ ثم من بني الب�سر، فال�سعراء  من ا

أبناءهم وحفدتهم  يدركون جيداً اأن اإيثارهم ا

ثرة البغي�سة واأن حب الولد  لي�س لوناً من االأ

ن�سان قلبه على  أالَّ يفتح االإ والحفيد ال يعني ا

أ�سرة واحدة،  أو�سع، فالب�س������رية كلها ا عوالم ا

مة فرع من اأ�سل، وال ي�سح  أبناء الوطن واالأ وا

اأن يتح������ول ذلك الحب ال������ذي وهبه اهلل لنا 

أو ا�ستنزافاً  لفر�س الحياة  بنائنا بغ�س������اً ا والأ

خرين، لكي يظل الحب قندياًل  لدى اأطفال االآ
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ينير نفو�س������نا، و�سيفاً ف�ي وجه كل من ت�سول 

أو ي�س������تبيحها  أنانيته اأن يهدد الطفولة ا ل������ه ا

ف�ي عالمنا الم�سطرب القلق، الذي تبيح له 

طفال ف�ي فل�سطين وكو�سوفو  وح�سيته ذبح االأ

و�س������واهما من البلدان المغلوبة على اأمرها، 

ولذلك يق�س������م ال�ساعر بدر �س������اكر ال�سياب 

اأن تكون ر�س������الة ال�سرفاء ف�ي عالمنا حماية 

طفال، وتوفير طفولة �س������عيدة لهم حافلة  االأ

بالفرح والبراءة واالكتفاء:

واأن الدواليب جذلى تدور

�سترقى بها من ظالم الع�سور

اإلى عالم كل مافيه نور.
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اأديب وناقد وباحث. ❁

جون كيت�س: الرومان�سي احلزين

اإبراهيم محمود ال�صغير

❁

������ية ال�ش������عرية الجميلة ش������ية ال�ش������عرية الجميلة ش������ية ال�ش������عرية الجميلة  شه������ا الرومان�شه������ا الرومان� ه������ا الرومان�نه������ا الرومان�نَّ إِ ِاإِ

������خب الحياة ش������خب الحياة ش������خب الحياة  شالناعم������ة، الت������ي هج������رت �شالناعم������ة، الت������ي هج������رت �

������ان الطبيعة ش������ان الطبيعة ش������ان الطبيعة  شح�شح� ������جيجها لترتمي في ش������جيجها لترتمي في ش������جيجها لترتمي في اأ شو�شو�

������المة، والت������ي هجرت المدن ش������المة، والت������ي هجرت المدن ش������المة، والت������ي هجرت المدن  شالوادعة الم�شالوادعة الم�

رياف والوديان  كن الشكن الشكن الأ شكانها، لت�شكانها، لت� كانها، لت�شكانها، لت�ش شالمكتظة ب�شالمكتظة ب�

اشاشاً،  شي�شي� أ ائمت، ائمت، ا ئمت، شئمت، ش شمنة، والتي �شمنة، والتي � والجبال الهادئة الآ

لت، وطغي������ان الم������ادة، وهيمنة  هدي������ر الآ

اان، وهربت لتتاان، وهربت لتتاآلف مع  ان، وهربت لتتشان، وهربت لتتش شن�شن� إالحداثة، وج�شع الإالحداثة، وج�شع ال

�شجار وخرير  افير، وحفيف الشافير، وحفيف الشافير، وحفيف الأ شزقزقة الع�شزقزقة الع�

المياه، وهبوب الرياح، ومن ثم انطلقت على 

اأجنح������ة الخيال ال�ش������فافة اإلى عالم الحب 
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والحرية متحررة من �سطوة العقل و�سيطرة  

القواعد الكال�س������يكية الجديدة، اإلى حيث 

������افية، س������افية، س������افية،  س������ود، والحقيقة ال�س������ود، والحقيقة ال� ������ود، والحقيقة ال�س������ود، والحقيقة ال�س سالجم������ال المن�سالجم������ال المن�

والمتعة الكامل������ة، داعية اإلى اإطالق العنان 

اعر ساعر ساعر  سحا�س������ي�س والم�سحا�س������ي�س والم� ر الأ ر اللى تفجر اللى تفجُّ ُّلى تفجُّ إللخيال، واإ إللخيال، و

ن�س������ان،  إعماق الإعماق الإ أ ������ادقة الكامنة ف������ي س������ادقة الكامنة ف������ي س������ادقة الكامنة ف������ي ا سال�سال�

فكار  ر القلب والروح على المادة والسر القلب والروح على المادة والسر القلب والروح على المادة والأ سلينت�سلينت�

الجامدة العتيقة. 

ا������ا������اأتها  ������س������س سها الرومان�س������ية التي ارتبطت ن�سها الرومان�س������ية التي ارتبطت ن� ها الرومان�س������ية التي ارتبطت ن�نها الرومان�س������ية التي ارتبطت ن�نَّ اإ

نكليزي هما  إ������عر الإ������عر الإ ������عر الس������عر الس سم ال�سم ال� ال��ال��ال ������ �ع����ع��� أ بعلمين من ا

������تركا في س������تركا في س������تركا في  س)وردزورث وكولي������ردج( اللذين ا�س)وردزورث وكولي������ردج( اللذين ا�

������عري هو »مواويل غنائية« س������عري هو »مواويل غنائية« س������عري هو »مواويل غنائية«  س������دار ديوان �س������دار ديوان � ������دار ديوان �س������دار ديوان �س س�س� اإ

������به كاملة س������به كاملة س������به كاملة  سم(. وكان يمثل ثورة �سم(. وكان يمثل ثورة � عام )1798

كل سكل سكل  سعلى تقاليد الكال�سيكية الجديدة في ال�سعلى تقاليد الكال�سيكية الجديدة في ال�

كل قوالب سكل قوالب سكل قوالب  سمون. فلقد انتهجا في ال�سمون. فلقد انتهجا في ال� مون. فلقد انتهجا في ال�سمون. فلقد انتهجا في ال�س سوالم�سوالم�

اء األ وهي لغة  اء ������عبية، ولغة لم يعتدها القراء ������عبية، ولغة لم يعتدها القرَّ َّ������عبية، ولغة لم يعتدها القرَّ ������عبية، ولغة لم يعتدها القرس������عبية، ولغة لم يعتدها القرس س�س�

الحياة اليومية.

س������وعات فق������د اخت�س������وعات فق������د اخت�س ������وعات فق������د اخت�س������وعات فق������د اخت�س س������ا في المو�س������ا في المو� ������ا في المو�م������ا في المو�مَّ أ ا

ر الخيال سر الخيال سر الخيال  س)كوليردج( في هذا الديوان بعنا�س)كوليردج( في هذا الديوان بعنا�

المغرق ف������ي ابتعاده عن الحي������اة اليومية، 

������ر الخرافة. س������ر الخرافة. س������ر الخرافة.  سنه ليقت������رب من عنا�سنه ليقت������رب من عنا� إحت������ى اإ إحت������ى 

������وير س������وير س������وير اأحداث  س )وردزورث( بت�س )وردزورث( بت� سبينما اخت�سبينما اخت�س

فاء سفاء سفاء  س�س� إلوفة، بعد اإ الوفة، بعد اإلوفة، بعد  ايات من الحياة المايات من الحياة الماأ يات من الحياة المسيات من الحياة المس سخ�سخ� خ�سخ�س سو�سو�

������عري عليها حتى تبدو س������عري عليها حتى تبدو س������عري عليها حتى تبدو  سلم�سات الخيال ال�سلم�سات الخيال ال�

لفة  ا������ور غير ما������ور غير ماألوفة، اأي نزع لثام الأ ������ور غير مس������ور غير مس سفي �سفي �

������عر الكامن في س������عر الكامن في س������عر الكامن في  سدراكنا لل�سدراكنا لل� الذي يحج������ب اإ

ن�سان العادي. وكان من الطبيعي اأن  حياة االإ

يلقى هذا الديوان معار�س������ة النقاد، اإذ كان 

معظمهم قد درجوا على خ�سو�سية ال�سعر 

لغًة ومو�س������وعاً، ولم يعت������د اأحد منهم ذلك 

الم�س������توى ال�س������عبي في القالب وال�سياغة 

والمادة. ولك������ن الذائقة العام������ة كانت قد 

������ل الجمهور الدي������وان بقبول  تغيَّرت، فتقبَّ

ة مع مقدمات  ح�سن، واأعيد طبعه مرات عدَّ

له������ا كتبه������ا )وردزورث( كان������ت اأفكاره������ا 

م�ستوحاة من نهج ال�س������اعرين معاً، فكانت 

بمثابة د�ستور الرومان�س������ية الوليدة، والتي 

ول للحركة الجديدة. اأ�سبحت المرجع االأ

وان�س������وى تح������ت راية الرومان�س������ية 

الجديدة �س������عراء �س������بَّان جدد، كان لهم 

نكليزي ال يقل  تاأثير عظيم في ال�سعر االإ

عن تاأثير )وردزورث وكوليردج(، بل لقد 

اأ�س������بح لكل واحد منهم طريقته الخا�سة 

أ�س������هر هوؤالء  خرين وا الت������ي تميزه عن االآ

ال�سعراء ال�سبَّان، والذين اأ�سبحوا اأعالماً 

نكليزي، الل������ورد بايرون،  في ال�س������عر االإ

خير هو مو�س������وع  و�س������يلي، وكيت�س. واالأ

مقالتنا ه������ذه، وال������ذي كان اآخر مواليد 

ف�سل  أولهم وفاة. ومن االأ الرومان�سيين وا

اأن ن�س������تعر�س �س������يرة حياته اأوالً قبل اأن 

نخو�������س ف������ي الحديث عنه وعن �س������عره 

ومنهجه في ال�سعر والحياة.
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كيت�ض: حياته واأعماله: 

ولد جون كيت�س في لندن في )31( من 

ول عام )1795م(. وهو االبن  �سهر ت�سرين االأ

�سطبل خيل في  كبر لوالد يعمل حار�ساً الإ االأ

لندن. األحقه والده باإح������دى المدار�س في 

َهُه  طفولته. وهناك التقى باأول �س������خ�س وجَّ

دب، عندما لم�س نبوغه  اإلى االهتمام ب������االأ

دب وخا�س������ة ال�س������عر، وهو  واهتمام������ه باالأ

أ�ستاذه )ت�س������ارلز كالرك( والذي ظل يزوده  ا

أتاح  بكل ما يحتاجه من كتب ومراجع. وقد ا

له با�ستمرار فر�س������ة االطالع والقراءة في 

�س كيت�س حياته  مكتبته الخا�س������ة. وقد كرَّ

لل�س������عر، وجم������ع حوله عالَماً م������ن الجمال 

انغم�س فيه. واكت�س������ف الق�س�س الخرافية 

�ساطير. وتعلَّم من ال�ساعر  الكال�سيكية واالأ

)�سبن�سر( ومن )�سك�سبير( المدد ال�سحري من 

�سطورية«  أ »الملكة االأ الكلمات، وكان قد قرا

)ل�سبن�سر(، ونرى تاأثيرها في اأغلب �سعره. 

أ ترجم������ة ت�س������ابمان لهوميرو�س،  كما ق������را

لجن ماربل������ز(. ومن  وكذل������ك ق�س������ائد )االأ

ر�س������ومات �س������ديقه )هايدن( اكت�سف مدى 

ما يمكن اأن ي�ساهم به فن �سناعة التماثيل 

وفن الت�س������وير، في اإمداد ال�س������اعر بمادة 

ح�سيَّة مج�س������مة تك�سب �سعره لم�سة واقعية 

مح�سو�س������ة. وفي الخام�سة ع�سرة من عمره 

توفي وال������ده، ثم توفيت والدت������ه التي كان 

يحبه������ا كثيراً بمر�س ال�س������ل. ووجد كيت�س 

نف�س������ه، بعد وفاة والديه م�سوؤوالً عن رعاية 

أ�س������قائه تحت رعاية و�سي، والذي اأخرجه  ا

طباء  من المدر�س������ة واألحقه بعيادة اأحد االأ

احي������ن في مدينة )اإنفيلد( لكي يتمكن  الجرَّ

أنه بعد  مر ا من ك�سب معا�سه. ومن غريب االأ

اإتقانه مهنة الطب ونجاحه في امتحاناته، 

�س نف�س������ه لل�س������عر،  تخلى ع������ن الطب وكرَّ

آنذاك الواحدة والع�سرين من  وكان قد بلغ ا

الباقية  ال�س������نوات الخم�س  العمر. وخالل 

دت مكانته  أنتج كيت�س اأعماالً وطَّ من عمره ا

نكليز البارزين. لقد  كواحد من �س������عراء االإ

�س بتعليم الذات.  كان كيت�س عبقري������اً، تمرَّ

أنه قفز  ويذهل المرء من هذا ال�ساعر كيف ا

اإلى القمة في ال�س������عر ب�سرعة غريبة. ففي 

أ�ستاذه )ت�سارلز  عام )1816م(، ومن خالل ا

كالك( يتع������رف كيت�������س اإل������ى )الي هانت( 

غزامينر(  دب������ي ب�س������حيفة )االإ المحرر االأ

في لندن، والذي ب������دوره قام بتقديمه اإلى 

و)�س������يلي(  )كوليردج(،  واإل������ى  )وردزورث( 

و)المب(، وغيرهم من �س������عراء المدر�س������ة 

أبرز  الرومان�س������ية، والتي اأ�سبح كيت�س من ا

اأع�سائها واأحد اأقطابها الكبار.

وين�س������ر كيت�������س اأول عم������ل ل������ه بعنوان 

)ق�سائد( وقد نال اهتماماً قلياًل من النقاد، 

������ر  ه عماًل عظيماً ويب�سِّ مع اأن بع�س������هم عدَّ
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بمي������الد �س������اعر عظي������م. وبعد ذل������ك بعام، 

اأي ع������ام )1818م( كتب ق�س������يدته الطويلة 

أنديمي������ون(، التي حقق������ت بتراثها اللغوي  )ا

أنها قوبلت  وزخرفته������ا بداية �س������هرته، م������ع ا

في البداية بهج������وم قا�س من معظم النقاد. 

وكان������ت دوافع هجومهم �سيا�س������ية، ب�س������بب 

�س������داقته مع )هانت( ذي النزعة التحررية 

العنيف������ة. لقد كان هجوماً �سخ�س������ياً تنامى 

لدرج������ة اأن كيت�������س �َس������َعَر باأنه ُقِتل، ب�س������ب 

�س������خرية النقاد ال�س������ديدة. لم يكن را�س������ياً 

عن ال�س������حف ونقدها، ولكنها في الحقيقة 

رت  لم تقتله، بل زادت������ه عزيمة وقوة. وتفجَّ

عبقريته ب�س������رعة ملحوظة، وحرر نف�سه من 

خطاء ال�سابقة، وكتب اأف�سل ق�سائده  كل االأ

تقريب������اً في ال�س������نة التالية ع������ام )1819م( 

أيتها الح�س������ناء – اأغنية اإلى  ومنها: الرحمة ا

آني������ة فخارية يونانية  الح������زن – اأغنية اإلى ا

– اأغنية لال�س������ترخاء – اأغنية اإلى عندليب 
– اأغنية للت�س������اوؤم – والكثير من الق�س������ائد 
أبان  ال�س������عرية الغنائية. وفي عام )1820م( ا

كيت�س عن قدرته على اإمدادنا بق�س�������س في 

خير، والذي ي�سم  ال�سعر، وذلك في ديوانه االأ

ق�س������ائد: المبا – اإيزابيال – م�ساء القدي�س 

اآغن�س – وق�س������ائد اأخرى. وله ق�سيدة غير 

منتهي������ة بعن������وان )هايبري������ون( وهي ملحمة 

ملتونية، كما يعتقد هو، مو�س������وعها �سقوط 

لهة الجديدة للقوة  لهة القديمة وظهور االآ االآ

والجمال. غير اأن ق�سوة الحياة لم تتركه يهناأ 

بهذا النجاح المبكر، فقد كانت م�س������وؤولياته 

أ�س������رة باأكملها جاثمة ف������وق كاهله  رعاي������ة ا

تحا�سره من كل الجهات. وقد �سهدت الفترة 

بين عامي )1818-1819م( اأحداثاً ماأ�ساوية 

آثارها في كيت�س، الذي كان قد تيتم  ترك������ت ا

في الخام�س������ة ع�س������رة من عمره، وكان حبه 

خويه )جورج وتوم( �سديداً جداً. وقد فقد  الأ

كليهما عام )1818م(، اإذ هاجر )جورج( اإلى 

اأمريكا في العام نف�س������ه، ثم توفي )توم( بعد 

ذلك بين يديه بمر�س ال�سل وهو في التا�سعة 

ع�سرة من عمره.

أي�ساً، التقى كيت�س في  وفي العام نف�سه ا

اإ�س������كتلندا )فان������ي براون( الت������ي غدت حبه 

العظيم. غي������ر اأن �س������راعه الداخلي الذي 

اأيقظته ا�ستجابته العاطفية لتلك الفتاة غلبه 

الت�ساوؤم بعد ذلك، خ�سو�ساً وقد اأظهرت له 

ال�س������د، وقابلت حبه بالرف�س واالعترا�س. 

لذلك يكتب اإلى �سقيقه )جورج( قائاًل:

أبداً... اإنَّ زئير الريح  أتزوج ا آم������ل اأن ال ا »ا

هي زوجتي... والنجوم التي تبدو من زجاج 

الناف������ذة هم اأوالدي«. كما يقول في ر�س������الة 

يتو�سح فيها مقاومته لحبه الجديد: »ال �سيء 

يثير في نف�س������ي بقوة اإح�سا�س ال�سخافة مثل 

أنا على حد �س������واء اأكره تف�س������يل  الحب... وا
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أة.. وكالهما قيود تحد من اأجنحة  حب امرا

اال�ستقالل«.

ويبدو اأن كيت�س اأ�س������يب بعدوى ال�س������ل 

نتيج������ة عنايت������ه باأخيه، الذي توفي بال�س������ل 

الرئوي. وق������د ازدادت حالته �س������وءاً نتيجة 

الح������زن على اأخويه، ولقلق������ه على العراقيل 

الت������ي كانت تح������ول دون زواجه م������ن )فاني 

ب������راون( الت������ي اأحبها حباً جارفاً، و�س������جاره 

مور  مع الو�س������ي لتركه مهنة الطب. هذه االأ

أ. وفي عام  أ�سوا كلها جعلت حالته ال�س������حية ا

)1821م( قام برحلة اإلى المناخ الدافئ اإلى 

اإيطاليا. ولكن رحلته هذه ف�سلت في �سفائه. 

وكان مع �سديقه )جوزيف �سيفرن( في روما 

حيث توفي هناك في �س������هر �سباط من العام 

نف�سه. ودفن في المقبرة البروت�ستانتية في 

روم������ا. وقد كتب على �س������اهدة قبره ممتلئاً 

خج������اًل ومرارة: »هناك يرقد �س������خ�س كتب 

ا�س������مه بالم������اء«. ولك������ْن رثاوؤه من �س������ديقه 

)�سيلي(، وهو اأحد رواد المدر�سة الرومان�سية 

أكثر، حيث كتب يقول:  أي�س������اً، كان مالئماً ا ا

»ال�سالم... ال�سالم... اإنه لي�س ميتاً... اإنه ال 

ينام، فقد ا�ستيقظ من حلم الحياة«.

وهكذا انته������ت الحياة الماأ�س������اوية لهذا 

ال�س������اعر المب������دع، وال������ذي كانت الماآ�س������ي 

والفواج������ع والنكب������ات ال�سخ�س������ية، الت������ي 

ت نف�س������ه  ت قلبه بالحزن والكاآبة، ومالأ مالأ

ت اأحا�سي�س������ه بال�سجن  بالحيرة والقلق، ومالأ

والمعاناة، قد فجرت ف������ي اأعماقه عبقرية 

ال�س������عر ودفق الكتابة اال�س������تثنائية، وروعة 

ن�ساني. بداع االإ االإ

كيت�ض: ال�ساعر الرومان�سي: 

ربَّما لو عا�س جون كيت�س اأكثر من �سنواته 

�سبح اأحد اأعظم ال�سعراء  ال�ست والع�سرين، الأ

نكليزي.  دب االإ في الع�سور كلها، بالن�سبة لالأ

وال عج������ب في قول ذل������ك، فهذا ال�س������اعر 

أرنول������د( يقارنه، على  والناق������د الفذ )ماثيو ا

مور، ب�سك�سبير. وكثير من  قل في بع�س االأ االأ

أي�ساً، ممن يدركون موهبته الح�سية،  النقاد ا

وتدفق لغته الغني������ة، يوؤمنون، مع اعتقادهم 

أي�ساً اأن ر�س������ائله تظهر بدايات ذكاء نا�سج  ا

وحاد، باأنه لو اأعط������ي الوقت الكافي لعدل 

من اإغراقه في الرومان�سية اإلى �سكل م�سابه 

دباء  للخا�س������ية ال�سك�سبيرية، بل اإن بع�س االأ

نكليز(،  والنقاد اأعطوه لقب )اأمير �سعراء االإ

فهو مثال وا�س������ح لجانب من الرومان�س������ية، 

نكليز في رهافة ح�سه،  أكثر �س������عراء االإ ويعد ا

كثر تاأثيراً بين ال�س������عراء  ب������ل وربما يكون االأ

نكليز. الرومان�سيين االإ

أل������وان  وا اأ�س������وات  �س������عره �س������جيج  اإنَّ   

وعط������ور. اإنه ينقل اأحا�س������ي�س اللم�س ببراعة 

مده�سة كما فعل في ق�سيدة )اأم�سية القدي�س 
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أو احتفالية  اآغن�������س(. ولي�س هناك زخرف������ة ا

في غناه ال�س������عري. وين�س������جم �سعره مع نغمة 

مقه������ورة، تبدو نغمة ت�س������اوؤم اأحياناً، واأحياناً 

اأخ������رى حنين اإلى الما�س������ي البعيد اأو حنين 

لعوالم م�س������حورة. لقد كان منذ �سبابه رفيقاً 

أنه، ب�س������بب عمله  للموت، وما من �س������ك في ا

خيه يلحُّ  في الطب، ومعرفته للدواء، وروؤيته الأ

ن لديه  علي������ه المر�س ثم يموت بين يديه، تكوَّ

اإح�سا�س �سوؤم باأنه �سيموت �سريعاً. ولعل هذا 

اأ�سفى على �سعره جر�سه الخا�س النا�سئ عن 

ا�ستمتاع حاد بمناهج الحياة ممزوج بكاآبة ال 

أنها رقيقة. والحق  تفارقه، على الرغم م������ن ا

اأن ق�س������ائده الغنائية الرائعة )اإلى الخريف 

آنية  – اإل������ى الكاآبة – اإل������ى عندلي������ب – اإلى ا
أكثر  فخارية يونانية( تعك�س جميعاً في �سكل ا

تناغماً، واأغزر في لغته المجازية الح�س������ية، 

تقدي������ره لل�س������مو ول������زوال الحياة الب�س������رية. 

وق�س������ائده التي و�سلتنا ما هي اإال نماذج عن 

المظهر الح�س������ي ال�س������رف للرومان�سية كما 

اأن اأفكاره ب�س������يطة جداً: الجم������ال في الفن 

والطبيعة، الرغبة في الموت، الحب ال�سعيد 

والبائ�س، �سحر الما�س������ي الكال�سيكي. لكنه 

حوال يكتفي بالمتع الح�س������ية:  في اأغل������ب االأ

الخمر، الحب، وم�س������اهد واأ�سوات الطبيعة، 

التي يالحظها ب�س������كل عجيب ورائع: »�سوف 

تالحظين بلمحة واحدة /زهرة الربيع، وزهرة 

القطيفة / والزنابق المزينة بالري�س/ وزهرة 

ولى، التي برزت فجاأة،/ والمكحلة  ال�سياج االأ

أيار/  الظليل������ة/ الملكة الياقوتية لمنت�س������ف ا

والُحْم������الن النامي������ة تثغو م������ن التخوم كثيرة 

ن ب�سوت  التالل/ وجداجد ال�سياج تغني، واالآ

أبو الحن من الحديقة/  ثالثي رقيق/ ي�سفر ا

وطيور ال�سنونو المتجمعة تغرد في ال�سماء«.

وتعتبر ق�س������يدة )اأغنية اإلى الخريف( 

من اأجمل اللوحات ال�س������عرية في و�س������ف 

جم������ال الطبيع������ة والتعبير ع������ن ثنائياتها 

ب�س������كل رقيق �س������فاف. فجمال الخريف، 

أنه على  كما يراه كيت�س، يكمن في حقيقة ا

و�سك الزوال. ونحن كب�س������ر نتوق للكمال 

والخلود، ولكن ما اأن نقترب من ذلك حتى 

تتم الغلبة للفناء.

آب������ة والنب������رة الحزين������ة تبرز  اإالَّ اأن الكا

أ�س������عاره، فنراه في ق�س������يدة )اإلى  دائماً في ا

أ�ستطيع اأن اأرى الزهور  العندليب( يقول: »ال ا

ريج العطري  الجميل������ة عند قدم������ي/ وال االأ

غ�س������ان«. كما يقول،  ال������ذي يرفرف فوق االأ

عندما عانى كثيراً من حبه البائ�س، مخاطباً 

أتمنى لو كنا فرا�س������تين وع�سنا  حبيبته: »كم ا

أيام �س������يفية. ثالث������ة من تلك  مع������اً ثالث������ة ا

أكثر  أ�سعر ب�سعادة ا أ�س������تطيع اأن ا يام معك ا االأ

مما يمكن اأن ت�س������مه خم�سون �سنة عادية«. 

آه يا  وعندما مات������ت اأمه، قال يخاطبه������ا: »ا
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اأمي/ ا�سمعيني قبل اأن اأموت/ فاإيقاع �سوتي 

أيامي  يذهب مع غب������ار الريح/ ومف������ردات ا

تتحول اإلى عواء ذئب../ واأحالمي ت�س������ير 

�سر/ ال يملك قدره �سوى  رغبات طير في االأ

اأوهام م�س������تحيلة/ وم������ن دونك ينتفي معنى 

وجودي وا�ستمراري واإيقاع حياتي...«.

خيرة، يعمل  اأخذ كيت�������س في �س������نواته االأ

بداأب واجتهاد، محاوالً اإلهاء نف�سه عن اآالمه 

واأحزانه وفي ذلك يق������ول: »اإذا لم اأكن اأعمل 

ألم القلب في  أتاألم«. وا فكرياً اأو ج�س������دياً فاأنا ا

ق�س������ائده ياأتي من اإدراكه اأن الجمال يموت، 

غنية اإلى العندليب 
وهو يظهر في ق�س������يدة: اأ

غنية اإلى الحزن، وفي ق�س������يدته الحزينة: 
واأ

آنية فخارية يونانية، حيث يخاطب  غنية اإلى ا
اأ

نية كنم������اذج خالدة من  الر�س������وم على تلك االآ

بد في و�سعيات  أ�س������يرة اإلى االأ الجمال. فهي ا

أو تتال�س������ى.  معين������ة وال ت�س������تطيع اأن تتبدل ا

وجماله������ا حقيقة، بمعنى اأن الحقيقة خالدة. 

بد، وهي توبخ  وت�ستمر اأغنية العندليب اإلى االأ

أي�ساً  العالم المتبدل الذي ي�سمعها. وهنالك ا

ألم القلب الناجم عن الحب والذي يعبر عنه  ا

خيرة، ذات ال�س������كل  ف������ي تلك ال�س������ونيتات االأ

ال�سك�سبيري. ولغز الحب الرهيب في ق�سيدة: 

أيتها الح�سناء. ولكن يبقى اأن ال�ساعر  الرحمة ا

الب�سيط الح�سي والعاطفي، هو الذي ي�سمد 

فوق الجميع في حب عالم الحوا�س.

اإنَّ خال�س������ة فل�س������فة كيت�س في �س������عره 

دبية،  وق�س������ائده، وكما تظهر في ر�سائله االأ

تتركز على حبه وتقدي�سه للجمال. اإنه جامع 

ح�س������ا�س ب�س������كل ممتاز، ومن�سق وناقد جيد 

حا�سي�س������ه، اإنه اإن�س������ان تذوَّق حتى الذروة 
الأ

جمال العال������م، وبحث ليزيد ه������ذا الجمال 

في ق�س������ائده ور�س������ائله. الجم������ال كان هو 

الدافع ور�س������الة �سعره في اآن واحد. اإن اأول 

أ بالجملة  اأعماله الطموحة )اإنديميون( يبدا

بد«.  التالية: »ال�س������يء الجميل هو �سعادة لالأ

آنية فخارية يونانية(  وتختتم ق�سيدته )اإلى ا

قائاًل: »الجمال هو الحقيقة، والحقيقة هي 

ر�س،  الجمال... وهذا كل ما تعرفه على االأ

وكل ما اأنت بحاجة لمعرفته«. كما يقول في 

أنه جمال  اإحدى ر�سائله: »وما يفهم الخيال ا

أم  ينبغي اأن يكون حقيقة. �سواء اأوجد اأمامه ا

لم يوجد« فالجمال اإذن، بكل دقائقه و�سماته 

�سمى  ولى والهدف االأ ومفرداته، هو القيمة االأ

�سا�س������ي الذي  لكيت�������س، وهو المو�س������وع االأ

يتمحور حوله معظم ق�س������ائده. وقد انطلق 

كيت�������س في روؤيته الغني������ة المتميزة هذه من 

اعتبار �س������رورة اأن يكون ال�سعر جمياًل، واأن 

تكون الق�س������يدة غاية في حد ذاتها ولي�ست 

أداة تعبير عن مكنونات ال�ساعر. وهو  مجرد ا

يقول في ذلك: »اإنَّ ال�سعر اإذا لم ياأت ب�سورة 

�سجار فاإنه من  وراق لالأ طبيعية، كما تاأتي االأ

أبداً«. الخير اأال تاأتي ا
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أن������ه اأول كاتب يقرر  وق������د تميز كيت�س با

أية وظيفة.  اأن ي�سبح �س������اعراً. لم ي�س������غل ا

دبية منذ  فقد ركز كل ن�ساطه في الكتابة االأ

اللحظة التي �س������ب فيه������ا. ولقد كان يعتقد 

اأن ال�ساعر ال ي�س������تطيع الكتابة اإال اإذا كان 

في حالة ا�س������ترخاء. وه������و لم يكتب نظرية 

أدبية م�س������تقلة، لكن تناثرت في ت�ساعيف  ا

ر�س������ائله الرائع������ة تعبيرات غير مق�س������ود 

آرائه في الفن. وهو، كذلك، لي�س  اإليها عن ا

مفكراً على الرغم من اأن هناك دلياًل على 

أن������ه كان يتج������ه اإلى ذلك عندم������ا اختطفه  ا

الموت. وفي ق�س������يدته الق�س�سية )المبا( 

يقدم لنا فل�سفة مع الق�سة اعتقاداً منه اأن 

المعرفة التي توافينا من خالل الخيال تغ�س 

بحقائق اأف�سل واأو�سح واأجمل من تلك التي 

نح�س������ل عليها من خالل المناق�س������ة. وقد 

اكت�سف هذه الحقيقة في ق�سائده الغنائية 

التي �س������اغها بي�س������ر في التعبير، وبتواوؤم 

بين الق�س������ة واللف������ظ. والكثير في �س������عر 

حا�سي�س وتاأمل  كيت�س يوحى باأن م�ساعر االأ

الجمال فيهما الكفاية.

وحب������ه لذات������ه، الذي يك�س������ف عنه حبه 

آفاقه ليتطور اإلى  ع ا نه و�سَّ
أ الباكر للفن، يبدو ا

ح�������س اجتماعي حقيق������ي. وال نعرف ما اإذا 

كان هذا التعاطف االجتماعي كان يمكن اأن 

يتطور معه تفرده ك�س������اعر. وتوحي ق�سيدة 

)هايبريون( ب������اأن كيت�س لو امت������د به العمر 

لتطور اإلى �س������اعر فيل�س������وف عظيم، ولكان 

أي�ساً، �ساعراً ناقداً، لي�س  مقدراً اأن ي�سبح، ا

أي�ساً ناقداً للحياة. فقط لل�سعر بل ا

أيفور اإيفان�������س، ترجمة زاخر غبريال، الهيئة العامة الم�س������رية للكتاب،  نكليزي، ا دب االإ 1-  مجم������ل تاري������خ االأ
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الم�صادر والمراجع
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اأديب وناقد.

العمل الفني: الفنان علي الكفري.

❁
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محمود محمد �أ�سد

❁

كثر من  اإنَّ الكتابة عن ال�ش������عر تحتاج لأ

ية، وتحتاج لكثير من وية، وتحتاج لكثير من وؤية، وتحتاج لكثير من  وكثر م������ن روكثر م������ن ر مجداف واأ

������اعد الكاتب في الغو�ص ش������اعد الكاتب في الغو�ص ش������اعد الكاتب في الغو�ص  شالمفاتي������ح التي ت�شالمفاتي������ح التي ت�

يدة دون خلل في بنائيتها شيدة دون خلل في بنائيتها شيدة دون خلل في بنائيتها  شعماق الق�شعماق الق� اوك�شف اوك�شف اأ

������يتها المرهفة ش������يتها المرهفة ش������يتها المرهفة  شا�شا� ا�شا�ش ش لح�ش لح� صو م�������صو م�������صٍّ المتكامل������ة اأ

������ل مع ش������ل مع ش������ل مع  ش في التوا�ش في التوا� والت������ي تلعب دوراً عظيماً

ن العمل ال�ش������عري في النهاية  خري������ن. لأ الآ

عوبة شعوبة شعوبة  ش������اء، وال�ش������اء، وال� ������اء، وال�ش������اء، وال�ش شع�شع� عمل متكامل متالحم الأ

نثى  تكم������ن اأكثر عندم������ا نتناول تجرب������ة الأ

لالكاتبة، وه������ذا لالكاتبة، وه������ذا ل يعني التقليل من اإبداعها 

ها جحاف لحقها جحاف لحّقها  إو اإ إو  أ ص������ها كجن�ص������ها كجن�ص ب�شري ا ������ها كجن�ش������ها كجن�ش شو�شخ�شو�شخ�
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ّبداع تمّيز يرفرف فوق �سماء بداع تميز يرفرف فوق �سماء بداع تمّيز يرفرف فوق �سماء  إبداعي، فالإبداعي، فال الإ

ُنثى ُمحاطة نثى محاطة نثى ُمحاطة 
أة، ولك������ن تبقى الأ االرجل والمراالرجل والمرا

ة وبارعة سة وبارعة سة وبارعة  سدوات خا�سدوات خا� أ�س������وار، تحتاج لأ ة ا بعدَّ

������جة حت������ى يقتحم الناقد س������جة حت������ى يقتحم الناقد س������جة حت������ى يقتحم الناقد  سنية نا�سنية نا� اية متاية متاأ ية متوية متوؤ ووروور

ّ�س������وارها، فلها طبيعتها النف�سّية والج�سدية �س������وارها، فلها طبيعتها النف�سية والج�سدية �س������وارها، فلها طبيعتها النف�سّية والج�سدية 
أ ا

اياها التي ساياها التي ساياها التي  سالتي تميزها عن الرجل، ولها ق�سالتي تميزها عن الرجل، ولها ق�

������ها، وتدفعها لالهتمام والتعبير عنها،  ������ها، وتدفعها لالهتمام والتعبير عنها، س������ها، وتدفعها لالهتمام والتعبير عنها، سّ ستخ�ستخ�

أكب������ر من ه������ذه المعايير، ولذلك  ب������داع ا إوالإوالإ

عباسعباسعباً عندما تتناول تجربة مبدع  سمر �سمر � يكون الأ

ّ
بعيد عنك، وربما يكون هذا البعد الجغرافي
ّ
بعيد عنك، وربما يكون هذا البعد الجغرافي
ّ

������الح العم������ل، فتتعامل معه س������الح العم������ل، فتتعامل معه س������الح العم������ل، فتتعامل معه  س ل�س ل�
ّ
والمعرف������ي
ّ
والمعرف������ي
ّ

وعية، هذا يدفعك للبحث عن سوعية، هذا يدفعك للبحث عن سوعية، هذا يدفعك للبحث عن  سد ومو�سد ومو� د ومو�بتجرد ومو�بتجرُّ

و�س������ائل اأخرى تغنيك عن التقرب منه، فال 

قرب  ائده، فهي السائده، فهي السائده، فهي الأ سبداعه وق�سبداعه وق� تجد �س������وى اإ

عري.سعري.سعري. سوفي داخلها مفاتيح عالمها ال�سوفي داخلها مفاتيح عالمها ال�

������ي في درا�س������ة س������ي في درا�س������ة س������ي في درا�س������ة  سوبن������اء على هذا �سنم�سوبن������اء على هذا �سنم�

وفي« سوفي« سوفي«  ساعرة المغربية »حبيبة ال�ساعرة المغربية »حبيبة ال� اعرة المغربية »حبيبة ال�ساعرة المغربية »حبيبة ال�س ستجربة ال�ستجربة ال�

أتناول تجربتها معتمداً على ديوان  و�س������وف ا

أة«. والديوانان  ادم الذي«و»مرايا تعك�س امرادم الذي«و»مرايا تعك�س امرا آ »ا

������درا عام س������درا عام س������درا عام األف وت�سعمئة وثمانية وت�سعين،  س�س�

آدم الذي«  وق������د علمُت من مقدمة دي������وان »ا

ول »فوق الورق« عام  درت ديوانها السدرت ديوانها السدرت ديوانها الأ س�س� أنها اأ ا

�تبعت������ه ب�تبعت������ه ب� »دمع������ة الجبل الحزين«  أ )1996م( ا

عام )1997م(.

موهبتها  ال��ال��الء  ������ بج��� يعك�س������ان  بج����الديوان������ان  يعك�س������ان  �الديوان������ان 

عر سعر سعر  س������جة، فهما حافالن بال�س������جة، فهما حافالن بال� ������جة، فهما حافالن بال�س������جة، فهما حافالن بال�س سة النا�سة النا� ة النا�������عرية النا�������عرّي ������عريس������عريس سال�سال�

وال�سعرية التي تثيرها وتبعثها الحالة ال�سعرية 

واللحظ������ة المتدفقة، هذه الحالة ال�س������عرية 

يفتقدها الكثير من ال�سعر وال�سعراء بعد اأن 

�سيْطرت الق�سدّية والمذهبّية واإقحام الرمز 

�س������طورة والتغريب و... و... ال�س������اعرة  واالأ

يحاء والتاأثي������ر والتعبير عن  تملك ق������درة االإ

اللحظ������ة ال�س������عرية الت������ي تنتابها، ويف�ّس������ر 

نتاج واالن�س������يابية ه������ذا الجانب،  غزارة االإ

فالمبحر في الديوانين ال يجد عناًء في فهم 

ال�سعر وال�ساعرة، �سيجد نف�سه اأمام �ساعرة 

الينق�سها �سيء من اأدوات ال�سعر الحقيقية، 

أدواِتها ال�س������عرية بمق������درة، فهناك  تمل������ك ا

لغة تُح�س������ن ن�س������جها وتوظيفه������ا، ترّق حين 

ي�س������تدعي الموقف، وت�س������خب وتجلجل في 

م �سورها ال�سعرية بعفوية  موقف اآخر، وتقدِّ

مالم�سة لوجداننا دون اأن تجرحه ،وتخد�َس 

اأذواقنا حتى واإن ت�س������ّمنت معاني قا�س������ية 

حارة لدرجة الغليان كما في م�ساجلتها لنزار 

قباني وق�س������يدة »ف������ي االنتخاب«من ديوان 

أة«. »مرايا تعك�س امرا

الالفت في الديوانين اعتزاُزها بكل َمن 

كتب عنها، ودر�سها، وقدم �سيئاً عن تجربتها، 

أة«مقدمة  ف������ي دي������وان »مراي������ا تعك�������س امرا

جميلة وغنية ج������اءت بعنوان»ب������وح الذات« 

لل�ساعر الفل�سطيني طلعت �سقيرق ولها معه 

م�ساجالت جميلة، ومما جاء في المقدمة:
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»ربَّما ت�ستطيع ال�ساعرة المغربية )حبيبة 

ال�س������وفي( اأن تغزل قمر ال�سعر بيد لت�سقي 

كل حدائ������ق الورد المعط������ر بامتداد الكالم 

خرى. فاإنني  الجميل الذي ال ين�سب باليد االأ

اأقول اإنها �س������اعرة �سريعة التعبير واالنفعال 

بال�س������عر وهي اأقرب اإلى �سعر الطبع والبوح 

أكثر  والت�س������وير الب������ارع، وق������د تكون م������ن ا

ال�ساعرات قدرة على تمثُّل الموقف وتحويله 

ن ال�سعر ي�سرقها على  اإلى حالة �س������عرية، والأ

الدوام« �س6.

أ�س������تاذ  م الدكتور ح�س������ن جالب ا وقد قدَّ

التعلي������م العالي ف������ي مراك�س لدي������وان »اآدم 

الذي..« فيقول:

آدم الذي..«  »وعلى العموم ف������اإن ديوان »ا

لل�س������اعرة المبدعة حبيبة ال�س������وفي يعتبر 

اإ�س������افة جديدة في مجال ال�س������عر المغربي 

أبانت فيه ع������ن تفوق في  المعا�س������ر، وق������د ا

المج������ال الوجدان������ي وتفت������ح على ق�س������ايا 

المجتمع الذي تعي�س فيه باإثارة االنتباه اإليها، 

أة الم�ست�سعفة  مدافعة في ذلك كلّه عن المرا

خالقية والروحية  الم�ستهدفة وعن القيم االأ

الخالدة«�س16.

أة«  وقد ت�سّمن ديوان »مرايا تعك�س امرا

عدة درا�سات نقدية موجزة تناولت تجربتها 

�ستاذ  وبعناوين مختلفة »تراجيديا القهر« لالأ

بي  م�سطفى غلمان، و»الب�ساطة والو�سوح« الأ

يو�س������ف طه، و»الن�س والواقع« لم�سطفى 

الطوب������ي، و»ع������ودة بالب������وح ال�س������عري اإلى 

حمد بلحاج  فينومينولوجيا الرومان�سية « الأ

آية وارهام، و»الق�سيدة الفل�سطينية والهم  ا

القومي« للدكتور عب������د الكريم الداجوني، 

و»لغة ال�س������عر« لعبد الواحد معروفي، وهي 

درا�سات موجزة وغنية تتفاوت في التعامل 

مع الن�س ال�س������عري، وتبرز هذه الدرا�ساُت 

 مع اإبراز �س������موِّ الم�س������امين 
َّ
الجانب الفني

أنني  ������ر عنها، عل������ى الرغم م������ن ا الت������ي تعبِّ

اأتحفظ لتواجدها بين الق�سائد، فقد تلعب 

مالء والتمهيد. فاحتواء  دوَر الم�سادرة واالإ

أة من ال�س������اعرة  الديوان لهذه المقاالت جرا

م نف�س������ها اإبداع������اً ومنقودًة على  نها تقدِّ الأ

طبق واحد..

الم�س������اجالت ال�س������عرية بين ال�س������اعرة 

قطار  وال�سعراء وال�ساعرات من المغرب واالأ

العربية اإح������دى الجوانب الب������ارزة والالفتة 

في تجربة ال�س������اعرة، فبرزت ملََكُة ال�ساعرة 

أتُه������ا وقدرتها على الم�س������اجالت التي  وجرا

تحتاج لروؤية ونظم واإلمام بالمو�سوع وندّية 

عل������ى الم�س������توى الفّني، هذه الم�س������اجالت 

المتنوع������ة ت�س������ّمنها محور خا�������س بها في 

آدم الذي..« ومن هذه الم�س������اجالت  ديوان »ا

ردُّها على ق�س������يدة ال�س������اعر ن������زار قباني 

والتي وردت في ديوانه »هل ت�سمعين �سهيل 
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اأحزان������ي 1991م« وبعنوان »10 ر�س������ائل اإلى 

ربعين«. �سيدة في االأ

ربعين واأعرف اأنك في الأ

�سُتقَطُع عنك مياُه المطر

واأعرف اأنك في اآخر ال�سهر

�سوف تكونين ليال بغير قمر.. /�س 229.

أة  هذا الموقف القا�سي على نف�سية المرا

والذي تعّر�س له ال�س������اعر بق�س������وة و�سخرية 

وبتو�س������يف دقي������ق للحالة، دفع ال�س������اعرة 

أة نزار  أة و�س������خرّية ت�ساهي جرا لتقابله بجرا

أنثى تدخل عالم الرجال  نها ا بل تتجاوزها الأ

فتقول له:

ربعين. واأنَت الذي اأنَت في الأ

�سي�سبح جمُرك بع�َض رماد 

وينطفئ الدفء في راحتيك

 وي�سبح ن�سُفك �سبه جماد..

وكل المدائن فيك �سكوت

�ض فيها خريف الح�ساد  يع�سِّ

 اإلى اأن تقول:

ربعين   واإّني في الأ

 اأزلزل دارًا، واأ�سعل نارًا، واأحدث اأمرًا.. �ض25.

هذه م�س������اجلة م������ن الم�س������اجالت التي 

نها  أة ال�س������اعرة وتمكُّ تعطي انطباعاً عن جرا

أدواِتها ال�س������عرية، وقد فتحت ق�س������يدة  من ا

نزار م�س������اجلة بينها وبين ال�س������اعر )طلعت 

�س������قيرق( فيقول في ق�س������يدته »اإذا و�سلْت 

ربعين«: ُاإلى االأ

غنيات اأغني لعينيك يا اأروع الأ

لعينيك يا رق�سة الوجد عطرًا ونورا 

اأ�سوغ جميع ق�سائِد عمري

واأفرط عند يديك �سرودًا وع�سقا

ربعين اإذا ما و�سلِت اإلى الأ

 ت�سيرين اأحلى 

 يزغرد فيك ربيع ال�سنين

ع�سافيَر ع�سق 

عناقيَد نار هم�سًا وفال

ي�سير الجمال الذي كان طفاًل 

 من الحلو اأحلى../�ض27.

فال�ساعر ياأخذ الجانب الم�سرق من هذا 

العم������ر وهي نظرة واقعية فيه������ا الكثير من 

ن�سانية، فترد عليه ال�ساعرة في  الجمال واالإ

ربعين«: ق�سيدة »واإنك في االأ

ربعين واإنك في الأ

تزيد نقاء وُطْهَر اليقين 

كظلِّ النبّيين والمر�سلين

نك جزُء حياتي لأ

وقّدا�ُض عمري وكنزي الثمين

جلك في كل حين  اأ�سّلي لأ

لتبقى لعمرَي ح�سني الح�سين/  �ض29.

ف������ي هذه الم�س������اجالت يتفّت������ق الخيال 

فكار، لت�س������كل حالة من  وتنطل������ق بن������اُت  االأ

فكار، فاأراها غنية بالخبرة  حاالت تالقح االأ
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ن�ساني ال�سفاف  والروؤى والروؤية والتوظيف االإ

ن�س������ان وتقتحم  لح������االت اإن�س������انية تنتاب االإ

اأعماقه.. ومن م�ساجالت ال�ساعرة م�ساجالٌت 

آية  جرت مع ال�ساعر المغربي »اأحمد بلحاج ا

أيها  وارهام« في ق�سيدته »�س������ّيجَت روحي ا

أة: �سر« وجاءت على ل�سان امرا االأ

مـــــال اأنــتــظــر  ظــلــْلــُت فــي �ــســرفــة الآ

عّل الذي في الح�سا يناأى وينح�سر

�سّيْجَت روحي بريح ال�سك فانفطرت

اآمـــاُلـــهـــا كـــخـــريـــٍف خـــانـــه الــمــطــر

الــلــذات من�سرحًا  لــهــب  اإلـــى  اأبــحــْر 

�ــســُر الأ اأيــهــا  العيُن دمــعــًا  لــن ت�سفح 

نثوي: فترد ال�ساعرة عليه وب�سوتها االأ

الــروح والنظر الــجــراح، فاأنت  كــّف 

ـــُر �ـــس ولــــن اأقــــــول بـــتـــاتـــًا.. اإنـــــك الأ

�سقمًا ْعتني  جرَّ اأمــاًل،  بي  األحقَت 

تفتخُر الذيل  تجرُّ  ان�سحبَت  ثــّم 

اأنت الرحى بح�ساد ال�سك تطحُنني

والحجُر الكفُّ  اأنت  ال�سحيَة  كنُت 

ـســفــتــي  لم اأر�ـ يـــا مــــْن يــعــّبــد بــــــالآ

تعتذر الــغــدِر  بعد  بابي  جْئَت  كم 

وهذه الم�ساجالت ت�ستحقُّ درا�سة خا�سة 

لما لها من دفء وتميُّز و�س������جاعة، ولكونها 

تك�سف قناعات ال�ساعرة في الحياة والرجل 

أة  أة وما دار حولهم، فهي منا�سرة للمرا والمرا

ن�سانية الح�ّسا�سة، فال تلتفُت  ولق�ساياها االإ

اإلى الخا�سِّ وتح�س������ره بهمومها ونف�سها، بل 

������ع هذا الخا�س لي�سمل الق�سايا  نراها تو�سِّ

العامة وب�س������كل بارز وهي نقطة م�سيئة في 

تجربة ال�س������اعرة، وقد ي�ساأل �سائل: هل من 

ال�س������روري اأن تنعك�س تجربُة ال�ساعر على 

�س������عره؟.. وهل من ال�س������روري اأن ين�س������جم 

نثى ال�ساعرة ؟..،  نثى مع �سوت االأ �سوُت االأ

بداع ال توجد قواعُد �سارمٌة  داب واالإ في االآ

واأنظمة محكمة، فدرا�سته حالة من االجتهاد، 

أو كتاب������ة جديدة للن�س. ولكن غالباً ما نجد  ا

ذلك في ال�سعر والق�سة والر�سم... فالتجربة 

الذاتية في النهاية تجربة اإن�س������انية �ساملة. 

بداع،  ف������ال غراب������ة اأن ينعك�س ذلك ف������ي االإ

واأجمل ه������ذا االنعكا�س اإن جاء عفوّياً بعيداً 

عن اال�س������تغراق في الذات.. فال�ساعرة عن 

قرب تناولت الكثير من الق�سايا االجتماعية 

الممتّدة على م�س������احات وا�س������عة من حياتنا 

ى بال�سخب والقلق والفاقة وال�ستات،  المالأ

������رت ع������ن معاناة الموظ������ف وعن عقوق  فعبَّ

الوالدين وال�س������ك والعقم اإ�سافة اإلى البوح 

القومي الحار..

أنا الذي.. « الواردة في  في ق�س������يدة »ا

آدم ال������ذي..« تق������دم جانباً من  ديوانه������ا »ا

�س������ردية  البائ�س������ة وبلغة  ف  جوانب الموظَّ

ق�س�سية ب�سيطة، ولكنها باعثة في النف�س 

ثر: عميق االأ
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/و�أنا �لذي../ يحكي نهاية ع�سقه، ح�سد 

�لهوى وجنا �لّنبـــق../ �ل�سوق يركب جثتي/ 

لق../ ووجدتها..!  ويهـــز �أعماقي باأطياف �الأ

/ و وجدت حلمي في حياها نطق/..

وثم تقول على ل�سانه:

/ و�أنـــا �لـــذي ي�سعـــى لبْنتكـــم �لم�سونـــة 

ِللحالل و�لو�سال/ عندي �ل�سهادة، و�ل�سهامة، 

ح  و�لوظيفـــة، و�لخ�ســـال / و�لترقيـــات مر�سَّ

لنو�لها / ول�سوف ُينَظر في �لرو�تب، �إنه �أمل 

ب – �لمزهوُّ – ير�سق  وحلم ما يز�ل / نظر �الأ

خلقتي كبر� نطق : / ال تن�ش مركز �أ�سرتي / 

ال تن�ش قيمة �إبنتي..!/ ومكانتي..!/ فالحقُّ 

حق../�س61.

اإلى نهاية الق�س������يدة الدرامية باأحداثها 

وخاتمتها والت������ي تمل������ك اأدوات الق�سِّ من 

حدث وح������وار و�سخ�س������يات وحبكة.. وهذا 

ة  الم�س������مون مط������روق ومتداول عل������ى عدَّ

م�س������تويات اإبداعية في الق�سة والم�سرحية 

وال�سينما.. ولكن يبقى التميُّز في المعالجة 

أل������ق. ويوؤخ������ذ على  ب������داع الجدي������ر بالتا واالإ

الق�س������يدة تكلف ال�ساعرة لرويِّ القاف رغم 

الحري������ة المتاحة لها في ق�س������يدة التفعيلة 

التي تمنح ال�س������اعر حريَّة التلوين، وكيف ال 

�س������رية ؟..  م ال�س������اعرة تلك اللوحات االأ تقدِّ

وهي الت������ي تخالط المجتمع وتعاي�س������ه عن 

قرب ف������ي ممار�س������ة مهن������ة التدري�س، وهل 

د؟.. تتركنا  أق�س������ى من العقوق والتمرُّ هناك ا

ال�س������اعرة مع ق�س������يدتها التي تبوح بعفوّية 

أة وبعن������وان »العاق«  ومرارة على ل�س������ان امرا

وه������ي من الق�س������ائد المعب������رة والتي تترك 

ثر في النف�س  م�ساحة عري�سة وعميقة من االأ

ولمدة طويلة تجعلك ت�ست�سهد بها:

ــعــْدُت بــحــمــِلــك فـــوق احــتــمــالــي ــس �

عـــ�ـــســـال وداء  الـــــعـــــنـــــاء  بـــــرغـــــم 

بحملي  الــلــيــالــي  ــنــي  عــّذبــْت فــكــم 

وكــــم مـــن �ــســجــون وكــــم مـــن هـــزال

ــر  عــ�ــس واآلم  ــــــع  و�ــــــسْ واأوجـــــــــــــــاع 

وثــــقــــل الــــهــــمــــوم يــــعــــانــــق حـــالـــي

ـــت مــــن الـــفـــيـــ�ـــض كــــــّل رحــيــق  نـــهـــْل

فــخــذ بــالــيــمــيــن وخــــذ بــالــ�ــســمــال

وعـــانـــْيـــُت فــقــر احــتــيــاجــي وذّلــــي

ال الــــ�ــــســــوؤ وذلَّ  الـــــزمـــــان  وظـــــلـــــَم 

ــمــا ـــــــــــت، وتــــكــــبــــر عــل لـــــتـــــرتـــــاح اأن

لـــتـــبـــلـــغ اأنـــــــــت �ــــســــمــــوخ الـــــرجـــــال

ــــْعــــَت فــــي مــنــ�ــســب تــتــبــاهــى تــــربَّ

ــتــغــالــي ا�ــس وداأِب  بــــكــــّدي  وكـــــــان 

ـــتُ بــــــــــاأنَّ الــــمــــواجــــع خــّفــت ظـــنـــْن

الــــغــــالل لــــجــــنــــي  واُن  الأ واآن 

ــــي عـــقـــوقـــا وكــــبــــرًا اأْت مــــّن تـــــــبـــــــرَّ

ــالــي ـس قـــطـــْعـــَت بــهــجــرك حــبــل و�ـ

ــــى وو�ــــسّ قـــــــــْدري  اهلل  رفــــــع  ـــقـــد  ل

وبـــالـــوالـــديـــن الـــّر�ـــســـى الــمــتــوالــي
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ـــــك اأمــــــــرًا ـــيـــَت لـــــرّب فـــكـــيـــف عـــ�ـــس

واأنـــــــــت تــــديــــن لــــــــرّب الـــــجـــــالل؟.

هذه لقطة بارعة ولحالة �سعرية متدفقة 

بالم�ساعر م�س������حوبة بمرارة الخيبة، وقد 

�س������اغتها ال�ساعرة بعفوية متناهية فجاءت 

لتالم�س �س������غاف قلوبن������ا، وال يمكن لها اأن 

�س������لوب الرقيق العذب  توؤثِّر بنا اإال بهذا االأ

أ  ألم، فم������ا اأن تقرا ال������ذي يتدّف������ق بحرقة وا

أنا  هذه الق�س������يدة وم������ن قبلها ق�س������يدة »ا

الذي..« وغيرها حتى تخرج باأحكام نقدّية 

ت�سبُّ في �سالح ال�سعر الذي يبحث قّراوؤه 

ْن�سه 
الحقيقّيون عن معنى �س������اٍم وجميل تُوؤ

لغة م�سرقة ومعبِّرة.. 

في �س������عر حبيبة ال�سوفي �سيحات نقد 

 يتج������اوز ذاتها ليعانق 
ٌّ
الذعة، وبوح اإن�س������اني

خري������ن، وب�س������رعة متناهية تجعلك  ذات االآ

تتعاطف مع مو�س������وعاتها، فاأمامنا �س������ورة 

الزوج البائ�س الذي ال ي�س������تطيع اأن يتجاوز 

اأزمة فقره: )الزوج الذي..!( )�س 70(:

اأحــــــكــــــي اأن  الـــــــــيـــــــــوم  اأريـــــــــــــــــد 

ـــــــــكـــــــــْم مـــــــــــا كـــــــــــــــان يـــــلـــــقـــــانـــــي ل

ــــــــه عــــــمــــــري بــــــــفــــــــقــــــــٍر عــــــــا�ــــــــس

وْجــــــــدانــــــــي ــــبــــر  ــــ�ــــس ــــال ب �ــــســــمــــا   

ولــــــــكــــــــن زوجـــــــــتـــــــــي �ـــــســـــاحـــــت:

زمــــــــــــــــــــاُن الـــــــقـــــــهـــــــر اأعـــــــيـــــــانـــــــي

وثـــــــــــــــــــارت: لـــــــــم اأعــــــــــــــد اأقـــــــــــوى

عــــــــــلــــــــــى فــــــــــقــــــــــر وحــــــــــــرمــــــــــــان

ـــــــــــــــردُّ مــــــــن جـــــرحـــــي: وجـــــــــــــاء ال

مــــــعــــــا�ــــــســــــي قــــــــــــــــــْدُر اإمــــــكــــــانــــــي

ومـــــــهـــــــمـــــــا �ـــــــســـــــاقـــــــت الــــــدنــــــيــــــا

فـــــــــلـــــــــن يـــــــــهـــــــــتـــــــــّز اإيـــــــــمـــــــــانـــــــــي

 توؤك������د ال�س������اعرة في هذه الق�س������يدة 

مقدرتها على توظيف الحالة و�س������ياغتها 

باأ�س������لوب ب�س������يط ولكنه متوه������ج باإيقاعه 

وت�ساعد الحالة النف�سية، وهذا نهج اليقوى 

عليه اإال القليل من ال�سعراء الذين يملكون 

الموهبة ويدعمونها بالحرفة، فال�س������اعرة 

ال تلتزم �س������كاًل �س������عرياً محّدداً، فهي تنوع 

بين العمودي التام والمجزوء وبين التفعيلة 

وتنوع ف������ي ق�س������ائدها التي تت������راوح بين 

الق�س������ر والتو�س������ط والتي تن�س������جها على 

ح������دث وتنهيها بقفلة قا�س������ية ولكنَّها نّيرة 

و�س������اطعة للمدى، وهذا ما يف�س������ر تجاوب 

ال�س������اعرة مع حالتها الت������ي  تقب�س عليها 

بهدوء وثقة، والتك������ّد ذهنها في مالحقتها 

والجري وراءه������ا، ويقّرب هذا الحكم اإلينا 

مقطوعتها »عند اللقاء« )�س92(:

نــــــي ـــــنـــــًا لأ وهـــــــــّن عـــرفـــنـــنـــي َعـــــَل

ـــمـــه بـــيـــن الـــنـــ�ـــســـاء عــــرفــــت بـــا�ـــس

وبــــيــــن اأ�ــــســــالــــعــــي نــــاقــــو�ــــض حـــبٍّ

يــــــــــرّن لــــ�ــــســــيــــدي عــــنــــد الــــلــــقــــاء
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ن�سانية القريبة من معاناة  ومن الق�سايا االإ

أة والتي  بعقم الم������را
ّ
أة ظاهرة ال�س������ك  الم������را

يعي�س������ها الرجل دون علم منه باأنه ال�س������بب، 

فتاأخذنا ال�س������اعرة اإلى هذا المناخ النف�س������ي 

القلق والمعباأ بالخوف وال�سعف )�س72(:

زوجـــــــــــــــــــــي بـــــــــــــــــدا يـــــــــتـــــــــوّعـــــــــُد

ُد بـــــــالـــــــبـــــــيـــــــن �ــــــــــســــــــــار يــــــــــهــــــــــدِّ

لـــــــلـــــــعـــــــقـــــــم ثـــــــــــــــــار يــــــلــــــومــــــنــــــي

يــــــحــــــقــــــد ل  لـــــــــيـــــــــتـــــــــه  يــــــــــــــــا 

مـــــــــالـــــــــي يــــــــــدٌ فــــــــــــــي مــــحــــنــــتــــي

يــــ�ــــســــهــــد وحــــــــــــــــــــده  واهلُل   

كــــــــــــــلُّ الـــــــــــــــــــــــــدروب �ــــســــلــــكــــتــــهــــا

ــــــــــود فـــــــالـــــــعـــــــقـــــــم عـــــــــــــــــــاٌر اأ�ــــــــــس

والــــــــنــــــــ�ــــــــســــــــُل عـــــــــنـــــــــده �ـــــســـــّنـــــة

تـــــــــتـــــــــجـــــــــّدد مــــــــــــحــــــــــــمــــــــــــودة   

لزم..! ــــــــرط  �ــــــــس بــــــــــــــــــــــن  والإ

يـــفـــ�ـــســـد دونـــــــــــــــه  ــــــعــــــيــــــ�ــــــض  وال  

ـــــي ـــــت خـــــــــــــــــــــــرى ال وتـــــــــــــــــــــــزّوج الأ

تـــــــحـــــــيـــــــا بــــــبــــــيــــــتــــــي وتــــــــرقــــــــد

ـــــــــم تـــلـــد ـــــــــزمـــــــــان، ول ومـــــ�ـــــســـــى ال

كــــــــد مــــــــوؤ فــــــــيــــــــه  فـــــــالـــــــعـــــــيـــــــب   

ـــــــــــــــــــا الـــــــــــولـــــــــــود وعــــــنــــــدهــــــا واأن

ـــــد  حـــــــلـــــــمـــــــي غـــــــــــــــدا يـــــتـــــجـــــ�ـــــسّ

الت������ي هي  الفل�س������طينية  وللق�س������ية 

ق�سية العرب ن�سيب وافر وهذا ما جعل 

الدكتور عبد الكريم الداجوني يقول في 

�سعرها القومي:

»يمكن القول هنا اإن ال�ساعرة المغربية 

حبيبة ال�س������وفي ف������ي تماهيها م������ع الفعل 

ة ق�سائد، تحاول  الفل�سطيني من خالل عدَّ

اأن ت�سع ب�سمة فاعلة وموؤثرة في ق�سيدتها 

القومي������ة حي������ن ال تبتع������د اأي ابتع������اد عن 

الغناء الثر لفل�س������طين، وهي في هذا البناء 

المتالحق لق�سيدة فل�سطينية تحاول اأحيانا 

اأن تقارب الق�س������يدة الفل�سطينية« )�س66( 

أة«. »مرايا تعك�س امرا

فال�س������اعرة توزِّع حّبها وم�ساعرها على 

، وتح�س������ن 
ّ
 قومي

ّ
 وطني

ّ
كل ما هو اإن�س������اني

أة، وتق������در على تمثل  التعبير بل�س������ان المرا

أة، وهذا دليل على  الحالة الخا�س������ة بالمرا

دب الن�سوي ب�سكل عام له خ�سو�سّيتُه  اأن االأ

ومجاالتُ������ه الت������ي ي�س������عب عل������ى الرج������ل 

أو النجاح فيها،  اقتحامها والخو�������س فيها ا

أم ال�سهيد وقد اأهَدت  فها هي تتكلم با�سم ا

أم فل�سطينية »مع حبي:  ْق�س������يدتها اإلى كل ا

أم ال�سهيد« �س67 فتذكر فيها: اإنني ا

�ســــدر  علــــى  �أطــــوف  /وترْكتنــــي../ 

�ســــيء ي�ســــارع قامتــــي../  �لمدينــــة/.../   

 / �لثميــــن  قربانــــي  ْمــــت  قدَّ �أنحنــــي../  ال 

ر�ــــش.. مرفــــوع �لجبيــــن / فــــي موكــــب  لالأ

�لفرح �لحزيــــن / �ساأقّدُم �لقربان من حين 

لحيــــن / روحــــًا حميمة / من �أجل �أن تحيا 

الف  فل�سطيــــن �لعظيمــــة/ وتركتنــــي �أّما الآ
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�ل�سبــــاب / حتــــى �لحجارة و�لتــــر�ب / �لكل 

بــــد/ كلُّ �لن�ســــاء.. �أو �لرجــــال. �أو  �أق�ســــم لالأ

�أ�سماوؤهم لكنهم / �لكل 
ْ
دت  �لولد../ فتعــــدَّ

– و�حد – في �لعدد/. )مر�يا تعك�ش �مر�أة( 
�ش��.

وينم������و لديه������ا الح�سُّ القوم������ي الثوري، 

فتتدّفق م�ساعُرها قوية في ق�سيدة )�ساأ�سنع 

يوم الن�سور( الواردة في ديوان »مرايا تعك�س 

أة« فالعنوان ير�س������م مالمح الغ�س������ب  ام������را

مل والتفاوؤل: ويعطي ف�سحة من االأ

/ وما عاد للقول عندي كالم / فاإّني َن�سر 

َيـــذوُد على �أر�سه ال ينـــام / ولن �أتحّول يومًا 

فر��ســـًا / ويومـــًا ُغر�بـــًا، ويومًا حمـــام/ فمن 

ْفـــق �أعلن �أنـــي:/ �أعاني من �لجرح  جبهـــة �الأ

كّل �لجـــر�ح / فهل تدركـــون �أنين �لن�سور ؟./ 

يهـــزُّ �ل�سماء، يهزُّ �لجبال، يهـــّز �لبيوت، يهز 

�لق�سور/.

ر�ش �ســـدر �لم�ساجد / �سدر  يهـــز من �الأ

�لكنائ�ـــش.. �ســـدر �لقبـــور / يزلـــزل بالُعْرب 

قلـــب �لعـــدو / كل �لمجال�ـــش، كل �ل�سدور / 

�ش��.

اإنَّنا اأمام جملة �س������عرية موحية بداللتها 

وقوي������ة بوقعها على النف�س التي ا�ست�س������لمت 

للراحة والنوم، فال�س������اعرة تت�س������لح بالثورة 

والتحري�������س والتفاوؤل ولكنها تملك حا�س������ة 

الموق������ف  والتق������اط  خري������ن  باالآ التاأثي������ر 

المنا�سب، في ق�س������يدة )في االنتخاب( من 

أة( تُكِثر ال�س������اعرة  ديوان   )مرايا تعك�س امرا

م������ن تقدي������م ال�س������ور العاري������ة والمواق������ف 

ي المجتمع والواق������ع االجتماعي  التي تع������رِّ

باأ�سوات  التّجاَر  ي   الفا�سد، فتعرِّ
َّ
وال�سيا�سي

النا�س والمختفين وراء الم�س������الح الخا�سة 

والمتاجرين باأمنيات الب�سطاء:

ـــوٌر تهـــزُّ �لقلـــب تمنحـــه �كتئـــاب /  / �سُ

�سمـــاء – للمتر�ســـح – �ل�سهـــم  يـــا مو�ســـم �الأ

�ل�سحـــاب / هـــذ� يقـــول باأنه – �سبـــع �لوغى 

ـــه / - �لرجل  ـــْدق يذكر �أنَّ -/ ذ�ك يلـــوك �ل�سَّ

خـــر – �لمزهـــوُّ – يق�ســـم �أنه  �ل�ســـو�ب / و�الآ

ل لل�سريعة و�لكتاب/.. خير �لممثِّ

اإلى اأن تقول:

/ فاز – �لمر�سح – و�ختفى / عن حّينا - 

/ بدرً� �أ�ساء لحاجة / لّما ق�ساها و�نتهى / 

ن �ل�ستور/ خابْت �أماني  حتما تو�رى �أ�سدل �الآ

�لـــكّل / �ســـاع �لحلـــم بالقلب �لك�سيـــر / �إال 

وفياء لوعدهم / فخر  �لقليل من �لرجال �الأ

ة �لوطن �لكبير / فال�سدق كان  �لبالد – وعزَّ

ركاَبهم / و�ال�ستجابة.. و�ل�سمير / �ش��.

ربما يقول قائل: في الن�سو�س نثرية 

مبا�سرة، وهذا �سحيح ووا�سح، ولكن هذه 

المبا�سرة ترتدي ثوباً فنياً، وهذه النثرّية 

لقربه������ا من حياتن������ا اليومية، وم������ا ُذِكر 

أ�س������لوباً تنحو به ال�ساعرة للتعبير،  يُعتَبر ا
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ويعتبر �س������مًة من عالمها ال�سعري الفني، 

ه اإلى فئات  وهذا اللون االنفعالي والموجَّ

�س������لوب،  ال�س������عب، يحت������اج لمثل هذا االأ

فال�س������اعرة ال يهّمه������ا اأن تكت������ب للنخبة 

وهذا ا�س������تنتاج م������ن قراءت������ي للديوانين 

دب ر�سالة  ولي�س نتيجة ت�سريح منها، فاالأ

ديب خير حامل لها. واالأ

فقال م�سطفى غلمان:

»اإنَّ �س������عر حبيبة ال�س������وفي ل������م يكتِف 

بال�س������نعة اللغوّية لتتوّلى عنه كل �سيء، ولم 

ي�سطهد فكرة بعينها، وال راح يجوب مطاف 

 الب������ديء على 
ِّ
�س������طورة والخي������ال الف������ج  االأ

ح�س������اب الواقع الحادث، بل �سعٌر مر�سو�س 

البنيان، اأ�س������يل الوج������دان..« �س13 )مرايا 

أة(. تعك�س امرا

هذه العفوّية والب�ساطة وهذا الو�سوح 

يُغنينا عن البح������ث في الحداثة والتجديد 

والج������ري وراء تكلُّ������ف الجدي������د الناف������ر 

والجارح للحوا�س، ومن الموؤكد اأن ال�ساعرة 

ال ت�س������غل بالها بهذه الق�س������ايا، وال يُقلُقها 

�س������يءٌ �س������وى هذا الهمِّ العام والق�س������ايا 

الم�سيرية، فتوؤّدي ر�سالتها على اأكمل وجه 

بعيدة عن ال�سو�س������اء، وقريبة من الواقع 

والبوح وال�سعر، فاأنت اأمام �ساعرة ت�سلِّمك 

الق�س������يدة مع مفاتيحها، ولكنها تترك في 

أنها  أ�س������ياء تحتاج لوقفة رغم ا ق�س������يدتها ا

تبدو جلّية ومفهومة، فاأ�سلوبُها من ال�سهل 

رنا باأ�س������لوب البحتري واأبي  الممتنع، وتذكِّ

العتاهية ونزار قباني، ولي�س������ت ن�سخًة عن 

اأح������د بل هي ن�س������يج موهبته������ا وثقافتها، 

فتراه������ا م�س������تقلّة ب�سخ�س������ّيتها وهذا ما 

نبحث عنه في وقتنا الراهن، بعد اأن ذاب 

ب������داع وكاد ين�س������هر بالمقوالت  الفن واالإ

ة عن  يديولوجي������ا والمذاه������ب وال������ردَّ واالأ

أ�س������لوبنا العربي الر�س������ين.. واأترك هذا  ا

المقطع من ق�س������يدة / َغيْرة / في خاتمة 

الدرا�س������ة لتكون م�س������ك الخت������ام وفاتحة 

التفكير في �سعرها:

َك بالورد / بال�سوك، بال�سعر،  / �أديُن لحبِّ

منيات تغازل ع�سقي / ومن  بالبرحاء / وباالأ

لهفتـــي �أنجٌم وف�ســـاء / و�إّن �عتر�ف �لن�ساء 

تنازلهنَّ / عن �لكبرياء / �أحّبك جد�، يجوع 

فـــوؤ�دي �إليـــك / ويظماأ للحب فـــي ر�حتيك 

/ وهـــا قد جعلُته يكره حبـــًا / ي�سادر نب�سي 

عذ�بـــًا عنـــاء../ �أ�سمُّ – رو�ئـــَح – حبٍّ جديد 

باأفقـــك �سعـــر� / وفي نغٍم مخملـــيِّ �لند�ء / 

فال تجعلّني يموت ��سطباري / وال تدفعّني 

لحـــبٍّ جديـــد / يعّبـــد �أر�سفتـــي بالوفـــاء / 

برو�ســـة �سعر.. وجدول مـــاء / ف�سبري قليل 

له  / ول�ســـَت نهايـــة هـــذ� �لوجود / ول�ســـَت �الإ

�لـــذي يرزق �لحّب حين ي�ساء.. �ش��)مر�يا 

تعك�ش �مر�أة(.



ّقد الّرقد الروائي الجزائري قد الرّقد الريديولوجيا في النقد الرّقد الرّيديولوجيا في الّنقد الريديولوجيا في النقد الريديولوجيا في الّن اأثر الأ

��� 2015    ت�شرين الثاين   2015    ت�شرين الثاين   2015 626العــدد   626العــدد   626

اأ�ضتاذ محا�ضر في جامعة اأبي بكر بلقايد، تلم�ضان ، الجزائر. ❁

ّقد الّروائي اجلزائريقد الروائي اجلزائريقد الّروائي اجلزائري قد الريديولوجيا يف النقد الريديولوجيا يف الّن اأثر الأ

د بن مالكد. �سيدي محمد بن مالكد. �سيدي محّمد بن مالك

❁

قدي������ة لق������د غل������ب عل������ى الجه������ود النقدي������ة لق������د غل������ب عل������ى الجه������ود الّنقدي������ة 

إة، قبل اال�س������تقالل وبعده اإلى غاية  إة، قبل اال�س������تقالل وبعده  ّالجزائرّية، قبل اال�س������تقالل وبعده الجزائرية، قبل اال�س������تقالل وبعده الجزائرّي

رين، االهتمام بدرا�سة سرين، االهتمام بدرا�سة سرين، االهتمام بدرا�سة  سثمانينيات القرن الع�سثمانينيات القرن الع�

ّ������عري؛ درا�سة تمّيزت بتوظيف ������عري؛ درا�سة تميزت بتوظيف ������عري؛ درا�سة تمّيزت بتوظيف  ������عري؛ درا�سة تميس������عري؛ درا�سة تميّس سالخطاب ال�سالخطاب ال�

اريخي ة تراوحت بين المنهج التاريخي ة تراوحت بين المنهج الّتاريخي  َّمناهج ع������دَّمناهج ع������دَّ

ري، بينما ثري، بينما ّثري، بينما  اوالمنهج االجتماعي والمنهج التاوالمنهج االجتماعي والمنهج الّتاأ

ة  ة سة سّ سواية والق�سّواية والقّ�واية والق� ّبة الّرواية والق�بة الرواية والق�بة الّر َقاَربة الرقاربة الرقاَر قار بمقار بُم اأقّل فينا اهتمامالفينا اهتمامالْفينا اهتماماً أ ا

ي������ة وي������ة وؤي������ة  ّ الّرو الرو الّر ������ن الق������ول مك������ن الق������ول مِك������ن الق������ول اإّن مكُمكوالم�س������رحية. ويمكُمكُوالم�س������رحية. ويُمكوالم�س������رحية. ويمكوالم�س������رحية. ويُ

ّق������اد الجزائرّيين ق������اد الجزائريين ق������اد الجزائرّيين  ق������اد الجزائريراء النق������اد الجزائريراء الّن آ منت على ت������ي هيمنت على ت������ي هيْمنت على ا ت������ي هيالت������ي هياّل

جنا�س  القدية في درا�س������اتهم القدية في درا�س������اتهم الأ قدية في درا�س������اتهم ومواقفه������م النقدية في درا�س������اتهم ومواقفه������م الّن

أنواعها، في هذه الفترة،  ّبداعّية وبداعية وبداعّية وا الكتابة االإ

تي �س������ادت في يديولوجية التي �س������ادت في يديولوجية اّلتي �س������ادت في  ية ال�ية ال�ؤية الأ ّه������ي الّر�ه������ي الر�ه������ي الّر

ازين، كازين، كاأبي القا�سم  زين، كين مبرزين، كين مبّر ّعالم جزائرّيين مبرعالم جزائريين مبرعالم جزائرّي
أ نقود ا

د محمد محّمد  محم�محم� �������ار �������ار  ّب������ي القا�س������م خّم������ار ب������ي القا�س������م خم������ار ب������ي القا�س������م خّم
أ �س������عد اهلل �ا

عمر بن قينة؛ �عمر بن قينة؛ �عمر بن قينة؛  عبد اهلل ركيبي �عبد اهلل ركيبي �عبد اهلل ركيبي  ������ايف س������ايف س������ايف  سم�سم�

ّقد الّر�قد الر�قد الّر�ائي الجزائري في  قد الرفما هي طبيعة النقد الرفما هي طبيعة الّن

هذه الفترة؟ 

أبو القا�سم �س������عد اهلل في كتابه  ������طلع س������طلع س������طلع ا سي�سي�

هو �هو �هو  � الحديث«، � الحديث«،  دب الجزائرّي »درا�سات في الأ

ه جمل������ةتيه جمل������ةتيْه جمل������ًة من المقالت  تي بين دفتي بين دّف ������مس������مس������ّم س ي�س ي� ٌكتاٌبكتاٌب

ٍاق������د في عدٍداق������د في عدٍد اق������د في عددالناق������د في عددالّن خ رخ ّرخ � روروؤ و������رها الم������و������رها الم������ ������رها الم������س������رها الم������س سكان قد ن�سكان قد ن�

ات العربي������ة، بقراءة ريات العربي������ة، بقراءة رّيات العربي������ة، بقراءة  ري�ري� �ت �ت �الد ال��ال��اّل ������ �م������ن المج����م������ن المج���
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ّد ديب الروائّية »الدد ديب الروائية »الدد ديب الروائّية »الّدار  ّو�ص������فية لثالثية محّمد ديب الروائيو�ص������فية لثالثية محمد ديب الروائيو�ص������فية لثالثية محّم

ج« ورواية »غادة صج« ورواية »غادة َصج« ورواية »غادة  َالكبيرة« و»الحريق« و»المن� صالكبيرة« و»الحريق« و»المن�َصالكبيرة« و»الحريق« و»المن�

������ا حوحو؛ ففي ص������ا حوحو؛ ففي ص������ا حوحو؛ ففي  صحمد ر�صحمد ر� ديب اأ ال القرى« لال القرى« لالأ أّم ا

دب  ة البطل في الخ�ص������ية البطل في الخ�ص������ّية البطل في الأ خ�ص������يصخ�ص������يص ص������وم )�ص������وم )� ������وم )�ص������وم )�ص صبحثه المو�صبحثه المو�

ّ������ره في العدد الّرابع من ������ره في العدد الرابع من ������ره في العدد الّرابع من  ������ره في العدد الرص������ره في العدد الرص صذي ن�صذي ن� ذي ن�( الذي ن�( اّل الجزائرّي

نة)صنة)صنة)1959م(، يقّدم  صبنانية �صبنانية � بنانية �داب« اللبنانية �داب« اللّ ة »المجلة »المجلّة »الآ

يات البطولة  لتجليات البطولة  لتجلّيات البطولة  باصباَصباً صقت�صقت� قت� مقت� ُم ً������عد اهلل تحلياًل������عد اهلل تحلياًل ������عد اهلل تحليالص������عد اهلل تحليالص ص�ص�

دب  ة وال������رحية وال������رحّية والأ ������رحيص������رحيص ص������ة والم�ص������ة والم� ������ة والم�واية والق�ص������ة والم�واية والق�صّ ّواية والق�صّ ّف������ي الّرواية والق�صف������ي الرواية والق�صف������ي الّر

أّن الى التالى الّتاأكيد على ا عبي، حيث ين�ص������رف صعبي، حيث ين�ص������رف ّصعبي، حيث ين�ص������رف اإ صال�صال�

ثر الجزائري، والنثر الجزائري، والّنثر الجزائرّي،  دب الجزائ������رّي، عموماً الأ

أثناء  عل������ى وجه الخ�ص������و�ص، ق������د ارتب������ط، ا

ص������ي، بالواقع المعي�ص������ي، بالواقع المعي�ص وغلب  ������ي، بالواقع المعي�ص������ي، بالواقع المعي�ص صحتالل الفرن�صحتالل الفرن� ال

صعليه المذهب الواقعي ، وهو ما انعك�صعليه المذهب الواقعي ، وهو ما انعك�ص على 

������وعات ص������وعات ص������وعات  صت بمو�صت بمو� ت بمو�يت بمو�َي ينيِن نتي عنتي ُع تي ع������ة التي ع������ة اّل ّالكتاب������ة الروائّي������ة الالكتاب������ة الروائي������ة الالكتاب������ة الروائّي

عليم والحرية والهجرة.  الفقر والتعليم والحرية والهجرة.  الفقر والّتعليم والحرية والهجرة.  َة، نظيَرة، نظيَر ّمادّية، نظيرمادية، نظيرمادّي

ّوائ������ي بالواقعّية وائ������ي بالواقعية وائ������ي بالواقعّية  ّ�ص������ف البطل الّروائ������ي بالواقعي�ص������ف البطل الروائ������ي بالواقعي�ص������ف البطل الّر �ص������ف البطل الر، ات�ص������ف البطل الر، اّت ّومن ثّمومن ثّم

أبداً،  يجابية اأحياناً، ولم يكن، ا إمية، والإمية، والإ قدوالتقدوالّتقّد

������لبياص������لبياص������لبياً. ذلك  ص �ص � ل ول ول ل ول ول رجعياً ل ول ول مثالياً خيالياً

ّخ�صية عمر في ثالثية محّمد ديب خ�صية عمر في ثالثية محمد ديب خ�صية عمر في ثالثية محّمد ديب  خ�صية عمر في ثالثية محمصخ�صية عمر في ثالثية محمص صله �صله � له �ما تمثله �ما تمّث

ّطفال الجزائرّيين طفال الجزائريين طفال الجزائرّيين 
لف الأ دعدَعدُّ »�ص������ورًة لآ عتي تعتي تُ تي تالتي تاّل

بابه �صورة صبابه �صورة صبابه �صورة  صياعهم. وهو في �صياعهم. وهو في � ياعهم. وهو في �صياعهم. وهو في �ص صدهم و�صدهم و� دهم و�ردهم و�ّر رصرص صفي ت�صفي ت�

������ون ص������ون ص������ون  صئ�صئ� ئ�يئ�يْ َذين يثورون ويَيذين يثورون وييذين يثورون ويَ ذين يثورون ويال الذين يثورون ويال اّل ّف العّمال الف العمال الف العّم ل اأخرى لآ

ة ى من المذلة ى من المذّلة  ى من المذلتى من المذلّت تصتص صنواع �صنواع � ������ون لص������ون لص������ون لأ ص�ص� �ون ويتعر�ون ويتعّر ون ويتعرصون ويتعرص صئ�صئ� ئ�وييئ�وييْ

������تقبلص������تقبلص������تقبٍل وفي  ص بال م�ص بال م� صوالهوان، وفيهم من يعي�صوالهوان، وفيهم من يعي�ص

ع  ومن يتطلع  ومن يتطلّع اإل������ى غٍد كريٍم في  ص�ص�ٍص ا ويا وياأ تخ������اذٍل

.
)1(
إ واإيماٍن« إ و ٍ وفي ثقٍة وفي ثقٍة ثورٍة وعنٍف

أة فتحاول اأن تج������د لها مكاناً  أّم������ا المرا ا

في مجتمٍع ذكوريٍّ مت�سلٍِّط باأفكاره وتقاليده 

وعاداته واأعرافه، ولو كان ذلك على �س������بيل 

أ اأحمد ر�س������ا  ب������داع والّتخييل؛ فقد تجّرا االإ

أة  حوح������و عل������ى الخو�س ف������ي �س������وؤون المرا

غالل اّلت������ي كانت تحّد من  ُمحاوالً ك�س������ر االأ

حرّيته������ا واختالفها وطموحها ف������ي روايته 

أّم القرى« من خالل �سخ�س������ّية زكّية  »غادة ا

اّلتي »تمّث������ل جمهرةَ الفتي������ات الجزائرّيات 

أو  الاّلئي كّن يُقا�س������يَن من ع������ذاب المنزل ا

ال�ّس������جن الم�س������روع ما قد ي������ودي بحياتهّن 

كما اأودى بحياة زكّية. وهي البطلة نف�س������ها 

اّلتي �سيُظِهرها الكاتب في �سخ�سية عائ�سة 

ف������ي مجموعته )نماذج ب�س������رّية( م������ع فارٍق 

    .
)2(

ب�سيٍط«

وفي بحثه )ر�سا حوحو ون�سال الكلمة( 

اّلذي كتبه في �سهر مار�س �سنة 1960م وقّدمه 

في نادي المغرب العربي بالقاهرة ثّم ن�سره 

داب«  في العدد الّثاني ع�س������ر من مجلّة »االآ

أبو القا�سم �سعد اهلل  في ال�ّسنة نف�ِسها، يومئ ا

أّم القرى«  ثر اّلذي خلّفته رواية »غادة ا اإلى االأ

أو�ساط بع�س الجزائرّيين مّمن ي�سفهم  في ا

ديب اّلذي  تحاِملي������ن على االأ
ُ
بالرجعّيين الم�

ر  كان يحمل م�سروعاً ثقافّياً جزائرّياً لم يُقدَّ

له اأن يتحّقق ب�سبب اغتياله من ِقَبِل المحتّل 

 في مار�س)1956م(، فقد هاجمه 
ّ
الفرن�س������ي
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أة  أّنه يدعو اإلى تحرير المرا أولئ������ك »بدعوى ا ا

والخروج على الّتقاليد، ولكّنه �س������مد وكتب 

عّدة ق�س�������سٍ اأخرى ومق������االٍت يدافع فيها 

أة في الحي������اة واختيار الّزوج  عن ح������ّق المرا

والّثقافة. ن�س������ر بع�سها في كتابه )مع حمار 

الحكيم( �س������نة)1953م( و)�ساحبة الوحي(، 

.
)3(

و)نماذج ب�سرّية(«

واإلى جانب اهتمام اأبي القا�س������م �سعد 

دبي، قام بنقل بع�س  اهلل بالّتاريخ والّنقد االأ

جنبية اإلى اللّغة العربية، نحو  الّدرا�سات االأ

ترجمته للجزء الّثاني من درا�سة اإنجليزية 

تتاأّلف م������ن ثالثة اأجزاء تناول فيها جورج. 

أو  ج. جواي������و كّتاب �س������مال اأفريقيا العرب ا

كّتاب المغ������رب العربي، وهم: محّمد ديب، 

وكاتب يا�س������ين، واإدري�س ال�س������رايبي اّلذي 

 بعد 
ّ
أّنه مغربي بي القا�سم �سعد اهلل ا تبّين الأ

اأن خالَه جزائرّياً.

أبا القا�س������م �سعد اهلل قد  أّن ا  ا
ّ
ومن الجلي

اهتّم بالّرواي������ة الجزائرّية المكتوبة باللّغتيْن 

العربي������ة والفرن�س������ية على حدٍّ �س������واء؛ فهو 

������ل بين الّرواي������ة المكتوبة بالعربية  لم يُفا�سِ

م  والّرواي������ة المكتوب������ة بالفرن�س������ية، ولم يُقدِّ

خرى في بحثيْه وترجمته  اإحداهم������ا على االأ

اّلتي اكت�س������ت طابع������اً واقعياً �س������ايَر واقعّية 

الكتابة الّروائّية نف�ِس������ها اّلتي كانت م�سدودًة 

ر�������س وما يدور فيها من �س������راعاٍت  اإلى االأ

آ�������سٍ األقت بظاللها الكثيفة على  وحروٍب وما

 والّناقد معاً. واإذا كان������ت الّرواية 
ّ
الّروائ������ي

������ل على الّرواية  المكتوبة بالفرن�س������ّية تَُف�سَّ

المكتوب������ة بالعربّية، فذلك مرّده، بح�س������ب 

�س������عد اهلل وعبد اهلل ركيبي، اإل������ى الّدعاية 

أثناء  حف الفرن�سية ا اّلتي كانت تمار�سها ال�سّ

االحتالل واأف�س������ت اإلى الّتعريف بالّروائّيين 

المتفرن�س������ين وكتاباتهم، اأمثال محّمد ديب 

.
)4(

وكاتب يا�سين ومولود معمري

قب������ال عل������ى ق������راءة الّرواية  واإذا كان االإ

الجزائرّية المكتوبة بالفرن�س������ّية، في الغرب 

أربعينيات  وال�ّس������رق، قد ارتهن بالّدعاية في ا

وخم�س������ينيات القرن الع�س������رين، فال �س������يَء 

دباء  َب االأ نتاج الّروائي وتنكُّ ر �س������عَف االإ يُبرِّ

������رب من  والُمبِدعين عن الّنهو�س بهذا ال�سّ

الكتابة باللّغة العربية واإ�س������اعته في ال�ّسرق 

العربي بعد اال�ستقالل، حيث يت�ساءل محّمد 

م�س������ايف ُمنِكراً قدرة الُكّت������اب الجزائرّيين 

دب  ، ومن �سمنه االأ على اإنتاج اأدٍب ق�س�سيٍّ

أّن حديث������ه ياأتي على ذكر  الّروائ������ي باعتبار ا

روائّيين جزائرّيين متفرن�س������ين ذاع �سيتهم 

 
ّ
 العربي

ّ
دب الق�س�سي هنا وهناك، يُزاِحم االأ

أو ما يكتبه ال�ّسرقّيون؛ فيقول: »ولكن،  الّرفيع ا

أّن لن������ا مثل هذا  م������ن يجروؤ عل������ى اأن يزعم ا

ٍع،  نتاج؟ واإذن، فاإنتاُجنا محدوٌد، غير متنوِّ االإ

متوا�س������ٌع ال يطيق الوقوَف على قدميْه اأمام 
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مثيِله في البلدان العربية ال�ّس������قيقة. وهذا 

أّن اإخواننا ال�س������رقّيين  أيي، ا ما يف�ّس������ر، في را

، اأو ال يعرفون عنه 
ّ
دب������ي يجهلون اإنتاجنا االأ

.»
)5(

ال�ّسيء الكافي

أّن الّرواي������ة  ويزع������م محّم������د م�س������ايف ا

الجزائرّية، في هذه المرحلة، لم تبلغ م�ستوى 

الّن�س������ج. كما ينحو نحو عبد اهلل ركيبي في 

حمد ر�سا  أّم القرى« الأ  »غادة ا
ْ
������ي اعتبار ن�سَّ

حوح������و و»الّطالب المنك������وب« لعبد المجيد 

������تيْن طويلتيْن فح�سب، حيث  ال�ّس������افعي ق�سَّ

أّما الّرواي������ة الجزائرّية فلم تكن قد  يقول: »ا

ظهرت، بعد، في �س������كلها الّنا�س������ج. ولي�ست 

حم������د ر�س������ا حوحو،  أّم الق������رى( الأ )غ������ادة ا

و)الّطالب المنكوب( لعبد المجيد ال�ّسافعي، 

أ�س������ار  لتيْن لي�س غيْر، كما ا ������تيْن ُمطوَّ اإاّل ق�سّ

. ونحن نعرف  اإلى ذل������ك الّزميل ركيبي بحقٍّ

������ة  أّن الف������رق دقيٌق جّداً بين الّرواية والق�سّ ا

الّطويل������ة. وكثي������ٌر م������ن الباحثي������ن والّنقاد 

أّن الّرواية  يعتبرونهم������ا فّناً واحداً. والواقع، ا

أكثر تف�س������ياًل،  ������ة الّطويلة؛ فهي ا غير الق�سّ

أ�س������مُل في الّزمان والمكان؛  أو�سع نظرًة، وا وا

أو  ف������اإذا كانت الّرواي������ة تقّدم حي������اًة كاملًة، ا

قطاعاً كاماًل من حي������اة بكّل ما يعتري هذه 

أو ه������ذا القطاع من تقلُّب������ات، فاإّن  الحي������اة ا

ة الّطويلة كثيراً ما تقت�سر على جانٍب  الق�سّ

أو ه������ذا القطاع من  واح������ٍد من هذه الحياة ا

�سهاب  أ�سلوٍب خا�سٍّ يجمع بين االإ الحياة في ا

ة  واالخت�س������ار، بحيث ت�سبح معه هذه الق�سّ

������ة  ف������ي منزلٍة و�س������ٍط بي������ن الّرواية والق�سّ

     .
)6(

الق�سيرة«

ّن رواية »ريح الجنوب« لعبد الحميد  والأ

بن هدوقة، اّلتي نُ�ِس������رت �سنة)1971م(، قد 

بلغت م�س������توى الّن�س������ج الفّني وتمّيزت، من 

أ�سلوباً  ثّم، عن الّروايات اّلتي �س������بقتها لغًة وا

أّم  وحبكًة وم�س������موناً، من قبيل رواية »غادة ا

القرى« )1947م( ورواية »الّطالب المنكوب« 

)1951م( ورواية »الحريق« لنور الّدين بوجدرة 

)1957م( ورواية »�س������وت الغ������رام« لمحّمد 

المنيع������ي )1967م(، فاإّن نّقاَدنا ودار�س������ينا 

أب������وا على تحليلها تحلياًل لم  قد تلّقفوها ودا

أيديولوجّية طبعت الخطاب  يْخُل من م�سحة ا

الّنقدّي الجزائرّي في �سبعينيات وثمانينيات 

القرن الع�س������رين؛ فقد تلّب�س هذا الخطاب 

بالعقيدة اال�س������تراكّية اّلتي رفدت م�س������اريع 

ناعة  ال�ّسلطة ال�ّسيا�س������ّية في الّزراعة وال�سّ

نتاج الّروائي اّلذي  والّثقافة، وواكب تدّفق االإ

خر، بتلك العقيدة وان�س������رف  امتزج، هو االآ

اإلى �س������رد هذا الّتحّول الج������ذرّي في حياة 

الجزائريين �سيا�س������ياً واجتماعياً واقت�سادياً 

وثقافياً. ي�س������هد على ذلك ع������دد الّروايات 

المن�سورة في هذيْن العقديْن اّلذي ربا على 

اً روائّياً. ثمانين ن�سّ
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حالة اإلى علَميْن من  و�سنقت�س������ر على االإ

اأعالم الّنقد الجزائري، مّمن يمّثلون الّنخبة 

أو مّمن ا�س������ُطِلح على ت�س������ميتهم ب�  المثّقفة ا

نتلجن�س������يا(، ت�سّديا لرواية ريح الجنوب  )االأ

بالّدرا�س������ة والّتحلي������ل انطالقاً م������ن الروؤية 

اال�س������تراكّية اّلتي كانت �س������ائدة ف������ي الفّن 

والّنقد؛ فقد با�س������ر محّمد م�سايف قراءتَه 

للّرواية ُم�س������تِنداً اإلى تلك الّروؤية اّلتي اأعرب 

عنه������ا، غير مّرة، في محا�س������راته ومقاالته 

أبا القا�سم خّمار حول  وكتبه، كقوله ُم�ساِجاًل ا

دب: »ول�ست اأدري كيف  ق�سّية االلتزام في االأ

�ستاذ  - كما يقترح االأ
ٌّ
ي�س������تطيع وازٌع خارجي

خّمار- َحْم������َل الُكّتاب على انتهاج مدر�س������ٍة 

دبي؛ فهم لي�س������وا في  معّينٍة في اإنتاجهم االأ

طور الّتربي������ة والّتوجيه حّت������ى يقتنعوا، في 

أّن  يُ�ْس������ٍر، بما يُراد منهم. هذا ع������الوًة على ا

التزاماً م������ن هذا القبيل ال يفيد الق�س������ايا 

ّن  ل من اأجلها ال قلياًل وال كثيراً، الأ اّلتي نُنا�سِ

دبّية هو  ثار االأ خير من االآ ّول واالأ اله������دف االأ

أدبيٍة  توجيه المواطنين اإلى حياٍة اجتماعيٍة وا

اأرقى واأكثر مالءمًة للّثورة اال�س������تراكّية اّلتي 

أّنها الخال�س الوحيد ل�سعبنا من  نُجِمع على ا

.
)7(

حياة الجهل والّتخلّف«

لقد با�سر محّمد م�س������ايف، اإذن، قراءة 

رواي������ة الكات������ب عب������د الحميد ب������ن هدوقة 

تاأ�سي�س������اً عل������ى روؤي������ة ا�س������تراكّية تميل اإلى 

يديولوجي للّن�س، وهي  العناية بالمحتوى االأ

أّن  هنا، روؤية ُممِكنة لم تتحّقق بعد، باعتبار ا

الّرواية لم تنه�س �سوى ب� »الّتعريف بم�ساكل 

الّريف، واأو�س������اع الفاّلحي������ن المزرية، اأماًل 

في اأن تقوم ال�ّسلطة الوطنّية ب�سيء لتح�سين 

«. ويحذو عبد 
)8(

غار اأو�س������اع الفاّلحين ال�سّ

اهلل ركيبي حذَو محّمد م�سايف في الوقوف 

على المظاهر الّن�س������ّية اّلت������ي قد تدّل على 

نزوٍع ا�ستراكيٍّ لدى كاتبها، وهو نزوٌع �سيبرز 

ويتر�ّس������خ في رواياته الّثالث الاّلحقة وهي 

������بح( و)الجازية  م�س(، و)بان ال�سّ )نهاية االأ

والّدراوي�س(، حين ي�س������تنتج ح�سور  نوٍع من 

ال�ّسخ�س������ّية هي ال�ّسخ�س������ية ال�ّس������لبية اّلتي 

تحّقق ماآربها بالّنفاق واالحتيال والُمراَوغة؛ 

فابن القا�سي »�سخ�س������ّية اإيجابية ولكن من 

ن������وع اآخر، من الّنوع »االنته������ازي«، المداور، 

نان������ي، الفردي. وهذه ال�ّسْخ�س������ّية، بهذا  االأ

ّنها ال تقوم بالعمل  ا الأ أي�سً المعنى، تعّد �سلبّية ا

خرين، بل  أو لم�سلحة االآ  نبيل ا
ٍ
لهدف �س������ام

كّل ما يخّطط له ويفعله اإّنما هو لم�س������لحته 

.
)9(

الخا�ّسة«

وعلى الّرغم من دعوة محّمد م�س������ايف، 

ف������ي معر�س ُم�س������اَجلِته م������ع اأبي القا�س������م 

خّمار، اإلى �سرورة اأن يوؤّدَي الكاتب الُملتِزم 

الّر�سالتيْن الفنّية واالجتماعية معاً من اأجل 

أ�س������ّك،  نج������اح الّثورة اال�س������تراكّية بقوله: »وا
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أّن االلتزاَم وح������َده يكفي ليُعدَّ  كثي������راً، ف������ي ا

ال�ّس������اعر من الخالدي������ن، بل ال ب������ّد ليكوَن 

لهذا االلت������زام قيمته ومفعوله الّتاريخي من 

اإجادٍة فنّيٍة كافيٍة؛ فل�سنا نطلُب ل�سعرائنا اأن 

يقفوا مع �س������عبهم الكادح، واأن يُناِفحوا عن 

ق�س������اياهُ الوطنية واالجتماعية فقط، واإّنما 

ثارهم  ننتظر منهم- م������ع ذلك- اأن يوّفروا الآ

جادةَ الفنّيَة اّلتي ت�س������تبي عقولنا،  دبّية االإ االأ

نا اإلى اأن نعي�س  وتملك عواطفنا؛ فت�س������طرُّ

أم������داً اأطوَل مع ال�ّس������اعر؛ اأي مع الق�س������ايا  ا

اّلت������ي عالجها في ق�س������يدته. وبذلك، يكون 

ق������د خدم مجتمعه خدمًة تف������وق كّل خدمٍة، 

ائبة والعميقة لحياتنا  أ�ْسَرَكنا في روؤيته ال�سّ وا

واأحوالنا االجتماعّي������ة؛ فنعمل على تكييفها 

ه������داف العاّمة لثورتنا  تكييفاً يتنا�س������ب واالأ

. عل������ى الّرغم من ذلك كلّه، 
)10(

اال�س������تراكّية«

فاإّننا ال نكاد نعثر، على �س������عيد الممار�سة، 

على ما يوؤّكد تل������ك الّدعوة اإلى الّتوفيق بين 

االلت������زام الفّن������ي وااللت������زام االجتماعي اأو 

يديولوجي، من حيث اإّن الّناقد لم يحتِف  االأ

أ�س������لوبها وبنائها  بلغة رواية »ريح الجنوب« وا

أّنه ان�س������رف اإلى اقتنا�س  ، �س������وى ا
ّ
الجمالي

أداًة  خطاء اللّغوية، وكاأّن ال�ّس������كَل لي�س اإاّل ا االأ

تخ������دم الم�س������مون اّلذي ينبغ������ي اأن يخدم، 

بدوره، اأهداف الّثورة اال�ستراكّية. اإّن محّمد 

نيع، قد غلّب المحتوى  م�س������ايف، بهذا ال�سّ

أ�س������اد بقيمته ووظيفته  على ال�ّس������كل اّلذي ا

نظرّياً واأهمله تطبيقّياً.  

دب الجزائري الحديث«، دار الّرائد للكتاب، الجزائر، ط. 5، 2007، �س57. أبو القا�سم �سعد اهلل: »درا�سات في االأ 1- ا

2- المرجع نف�سه، �س58. 

3- المرجع نف�سه، �س89. 

 الجزائرّي الحديث«، ال�ّسركة الوطنية للّن�سر والّتوزيع، الجزائر، 
ّ
دبي 4- محّمد م�س������ايف: »ف�سوٌل في الّنقد االأ

ط. 1، 1981م، �س189. 

5- المرجع نف�سه، �س191. 

6- محّمد م�سايف: »الّنثر الجزائرّي الحديث«، الموؤ�ّس�سة الوطنّية للكتاب، الجزائر، 1983م، �س 117، 118. 

 الجزائرّي الحديث«، �س194.   
ّ
دبي 7- محّمد م�سايف: »ف�سوٌل في الّنقد االأ

8- محّمد م�س������ايف: »الّرواية العربية الجزائرية الحديثة بين الواقعية و االلتزام«، ال�ّس������ركة الوطنية للّن�س������ر 

والّتوزيع، الجزائر، 1983م، �س 200.

9- عب������د اهلل ركيبي: »تطّور الّنثر الجزائري الحديث 1830 – 1974م«، الموؤ�ّس�س������ة الوطنية للكتاب، الجزائر، 

1983م، �س 207.

 الجزائرّي الحديث«، �س196.
ّ
دبي 10- محّمد م�سايف: »ف�سوٌل في الّنقد االأ

الهوام�ش
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اأديب وناقد. ❁

دب العربي الأ
يديولوجيا

دب العربي
أ

دب العربي
بني الواقعية وال

امر من�صورصامر من�صورصامر من�صور ص�ص�

❁

ح�شوٌد من ال�شعراء تتدفق نحو المنابر .. 

������مين، الليمون، ش������مين، الليمون، ش������مين، الليمون،  شبردى، الجوري، النيل، اليا�شبردى، الجوري، النيل، اليا�

وتفعيالٌت مختلفة..  ومرادف������اٌت  الزيتون.. 

ٌخٌرخٌر يقول في 
آ يدتهشيدتهشيدتِه عزة، وا شفذاك يقول في ق�شفذاك يقول في ق�

مينشمينشميُن ش يقول اعتر�ش اليا�ش يقول اعتر�ش اليا� ٌباء. �شاعٌرباء. �شاعٌر اإ يدتهشيدتهشيدتِه شق�شق�

مين شمين شمين  ش يقول افتر�ش اليا�ش يقول افتر�ش اليا� ٌخٌرخٌر
آ جدران قلبي، وا

اأجفان روحي.. ال فريد.. ال جديد.. يقولون 

شلي�شلي�ش هناك مفردات  بقاشبقاشبقاً.. اأ شلنا ما نعرفه م�شلنا ما نعرفه م�

انية شانية شانية اأجدى  شن�شن� م�ش������هدية مرتبطة بالحالة االإ

اباباأن تتكرر من تلك الكلمات؟

ٍبي وغاٍلبي وغاٍل وعزيز،  أ نحن نعلم �أن �لوط������ن �

�ن �ن �لزيتون  أ ٌمين منت�شٌرمين منت�شٌر في دم�شق، و� مين منت�شرشمين منت�شرش شليا�شليا� �ن �ن � أ و�

إطين.. �إطين.. �إلى �آخره . وال يكفي  طين.. �شطين.. �ش ش في فل�ش في فل� ٌمنت�شٌرمنت�شٌر

أو  ������مين �ش������مين �ش������مين � شو يا�شو يا� أ �أن يكرر �ل�ش������اعر كلمة وطن �

������يدته ش������يدته ش������يدته  ش������بح ق�ش������بح ق� ������بح ق�ش������بح ق�ش شت كي ت�شت كي ت� �ليم������ون، عدة مر�ليم������ون، عدة مر�

يدته، شيدته، شيدته،  شن ي�ش������تغل على ق�شن ي�ش������تغل على ق� أ عظيمة، بل يجب �

������جها عندما يتحدث ش������جها عندما يتحدث ش������جها عندما يتحدث  شثناء ن�شثناء ن� أ ������هل �ش������هل �ش������هل � شت�شت� ت�شت�ش شوال ي�شوال ي�

ٍامٍ امٍ  وثمين، ويجب �أن  ام شام ش شلوطن، فالوطن �شلوطن، فالوطن � عن �

أ �ش������عر  دٍب وفنٍّ عظيم.. ال �أن نقر�
انتناوله بانتناوله باأ

اء ل�شاعرشاء ل�شاعرشاء ل�شاعٍر ما، فنجده �أجاد، وعندما  ش للن�ش للن� غزٍل

ُته، نجدهُته، نجدهُ � �ش������عر� �ش������عر�ً عن �لوطن لل�شاعر ذ� أ نقر�

ُعالج، ولم يُفند، عالج، ولم يفند، عالج، ولم يُفند،  ُ�شخ�ص، ولم يُعالج، ولم ي�شخ�ص، ولم يعالج، ولم ي�شخ�ص، ولم يُ ُهل فلم يُ�شخ�ص، ولم يهل فلم ي�شخ�ص، ولم يهل فلم يُ هل فلم يشهل فلم يش شت�شت� ت�شت�ش ش�ش� �
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إي �إي �إلى ما  أ إب������ل ذهب �إب������ل ذهب �إلى �لعام و�لم�ش������ترك، �

فيق.شفيق.شفيق. شلت�شلت� � ُماعه، بُغية منحهماعه، بغية منحهماعه، بُغية منحِه ماعه، بشماعه، بش شلنا�س �شلنا�س � يريد �

�لوجد�نية، لكن �أن  سو�سو�س و�شو�ش شلن�شلن� نحن نقدر �

������نوش������نوش������نو�ٌت طويلة على �أوطان �لعرب،  شي �شي � ي �شي �ش شتم�شتم�

ائد شائد شائد �لعام  شليوم، ت�ش������به ق�شليوم، ت�ش������به ق� ������ائد ش������ائد ش������ائد � شوتكون ق�شوتكون ق�

إث من حيث �إث من حيث �إنها تمجيدية،  حد� ول من �لأ �لأ

لكث������ر ولكث������ر ول �أقل.. فهذ� لغنائي������ة، عاطفي������ة لغنائي������ة، عاطفي������ة ل �أ

ان.شان.شان. شن�شن� وطان و�لإ يرشيرشيٌر بحق �لأ شتق�شتق�

ي شي شي  شفالطون يو�شفالطون يو� اءلنا، لماذشاءلنا، لماذشاءلنا، لماذ� كان �أ ش ت�ش ت� إو�إو�إذ�

�ل�ش������عر�ل�ش������عر�ء م������ن دخ������ول )جمهوريته -  بمنع �

ٌنهم خطٌرنهم خطٌر
أ ������لة(، على ش������لة(، على ش������لة(، على �عتبار � شلفا�شلفا� �لمدينة �

على �لمجتمع؟

�ديب جبر�ديب جبر�ن  �ب في مقولة �ب في مقولة �لأ �ن �ن �لجو� أ �أظن �

�هر�هر�مات،  �خلي������ل جبر�خلي������ل جبر�ن: )فكرة �أوج������دت �لأ

وعاطفة هدمت طرو�دة(.

ا �أن ينقلنا  ا �ما �مَّ ا ذو حدين، فا ذو حدين، فاإ ������يفش������يفش������يٌف شلخيال �شلخيال � �

اة.شاة.شاة. ش�ش� المالماأ إن يحملنا �إن يحملنا �إلى � أ أو � ل �شل �شل � شف�شف� �إلى و�قٍع �أ

�لمر�لمر�كز �لثقافية  �إْن ل������م تكن �لمنابر في �

������ل منه قيمة جمالية ش������ل منه قيمة جمالية ش������ل منه قيمة جمالية  شلذي نح�شلذي نح� هي �لمكان �

������افة �ش������افة �ش������افة �إلى م������ا نمتلكه من تلك  شومعرفية م�شومعرفية م�

القي������م، فالقي������م، فاأين ه������و �لمكان �ل������ذي ينبغي �أن  �

دهشدهشدهُ �إذن؟ شنق�شنق�

�ل�شعر �ل�شعر �لوطني لمحمود  � أ لماذ� عندما �أقر�

ني، شني، شني،  شلح�شلح� � ونز� ونز�ر قباني وعبد �لقادر � سدروي�سدروي�س

أ�ش������عار لوركا وبابلو نيرود�..  أ � �أو عندما �أقر�

لخره لخره ل �أجدهم يركبون �لموجة ويتبعون  �إلى �آ

ٌ، لديه منظوٌر، لديه منظوٌر اناشاناشاناً فريد�ً شن�شن� إجد �إجد �إ أ ة، بل �شة، بل �شة، بل � شلمو�شلمو� �

فريٌد، يريد اأن ي�سيء زاويًة ما اأغفلت، فلم 

أو فناناً  أو ر�ساماً ا ي�ستطع اإال اأن يكون �ساعراً ا

من نوٍع ما. حتى ُقبيل وقوع النك�سة العربية، 

كان كل ال�س������عراء يُغ������ردون في اتجاه واحد، 

بينما كان لنزار قباني قبل النك�سة وبعدها.. 

منظورهُ المختلف ذو الوقع البنَّاء، فهو لي�س 

�س������اعر منا�س������باٍت، ولي�س يعي�س في عوالم 

الخيال، حتى يُهلل للن�سر قبل حدوثه، ولي�س 

�ساعراً غنائياً فقط. لكي ينوح على الوطن 

تارًة، ويلب�س������ُه ثياب الفردو�س تارًة اأخرى، 

أن������ُه قطعٌة م������ن الجنة  ويتغن������ى ب������ه على ا

ر�س، نزار قباني �س������اعرٌ روؤيوي،  على االأ

�س������قاط والمقاربة  يح�س������ن اال�ستقراء واالإ

وا�ست�سراف الم�س������تقبل وبالتالي التوجيه 

ر�ساد ودفع العقل الجمعي العربي اإلى  واالإ

ر، فالب�سرية اأمام �سراٍع  المزيد من التب�سّ

يديولوجي والحقيقي، الت�س������وري  بين االأ

والواقعي، و ال�س������اعر الذي يجيد النظم 

واال�س������تغال باللغة ويعتبر ال�س������عر و�سيلة 

ظهور ال�س������مه ومجده ال و�سيلة تاأثير بغية 

التغيير. هذا ال�س������اعر هو عامل ت�سوي�س 

نه يقحم الخيال  مة، الأ للعق������ل الجمعي لالأ

مور ل�س������الح جذب  في الواقع، ويوؤول االأ

النا�س، فين�س������ج اآمالهم اأو حتى اأوهامهم، 

كي يحظى بال�سعبية، عو�س������اً عن اأن يفتح 

اأعينه������م عل������ى الواق������ع وي�س������يء الحاالت 

ن�س������انية وينط������ق بل�س������ان حال �س������حايا  االإ
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الح������رب، اإن معظم ال�س������عراء العرب اليوم 

�س������ف - يقومون ببناء ن�سو�سهم  – مع االأ
يديولوجيا وعلى الخيال الم�س������ّكل  على االأ

م������ن ن�س������ر ومج������د، ال على الواق������ع، فال 

ا�س������تقراء وال مقاربة وال ا�ستدالل وال تكامل 

وال حواريات وال تعدد ف������ي المنظور.. اإنما 

كلماٌت رنانة غايتها اأن تجعل ال�سامع ينت�سي 

أو بتاريٍخ غائب.. لماذا  بمج������ٍد غير ُمحقق ا

أنا�س������يد المجد ف������ي اأوقات الخراب  تكثر ا

أين المج������د، والجنون  والقت������ل والدم������ار؟ ا

يكت�سح �س������وارعاً و�ساحاٍت في بالد العرب، 

ال بل ُمدناً باأوابدها ال�ساهقات؟

أين المجد ال������ذي يتغنى  أي������ن الن�س������ر؟ ا ا

به ال�س������عراء العرب منذ �سنواٍت في م�سارق 

الوطن العربي ومغاربِه؟ النا�س ال يحتاجون 

من يُجيِّ�س عواطفهم اليوم.. نحن في حاجة 

اإل������ى اأدب يرفد الوعي الجمع������ي، اإلى اأدب 

الواقع و�س������اعرية الفكر، كي تبحر �س������فينة 

الوط������ن مجتازًة كل العوا�س������ف، ال اأن نثمل 

ر�س، بينما  بكلماٍت ت�ستح�سر الجنة على االأ

نرى اأعمدة الدخان يومياً تنت�س������ُب في وجه 

ال�سم�س.. هناك موؤامرات و�سفقات تبرمها 

الدول الكبرى �س������د اأوطاننا نحن العرب.. 

هناك عولمة واأح�س������نة طروادة ت�س������تهدفنا 

منذ زمٍن بعيد.. وفي نهاية المطاف ال نجُد 

بين يدي معظم ال�س������عراء �س������وى الق�سائد 

أنَّى تكون تلك الن�سو�س  الوجدانية والغنائية !! ا

النمطية �سيفنا وتر�سنا في مواجهة الحرب 

الت������ي تهدف اإلى تمزي������ق العقل العربي قبل 

كل �سيء؟

دباء  وجميعنا يذكر كي������ف انتقد كبار االأ

والمفكرين �س������عراء حقبة النك�س������ة العربية، 

وكي������ف عاب ن������زار قباني عل������ى العرب في 

أنهم مازالوا كع�س������ور الجاهلية  ذلك الوقت ا

يذهب������ون اإل������ى الح������روب بالطب������ل والزمر، 

ُمحتفلين بالن�سر قبل امتالك الن�سر.

يق������ول محم������ود دروي�س: )َمللنا �س������ورة 

غاني الوطنية(.  النرج�س في ماء االأ

أ�سماء  دب الفل�س������طيني ي�س������م ا ولعل االأ

دب  دب الواقع.. لالأ كبيرة ت�س������لح نموذجاً الأ

الذي ينطلق من الواقع اإلى الخيال كي يحقق 

واقعاً اأف�سل، ال كي يجتر مفاهيم طوباوية، 

ر�س كال�س������جاعة  تت�س������دق بها جميع اأمم االأ

ثيل. والب�سالة والمجد االأ

يقول محمود دروي�س: 

هذا البحر لي

هذا الهواء الّرْطب لي

هذا الر�سيف وما علْيِه

من خطاي و�سائلي المنوٌي لي

ومحٌطة البا�ضِ القديمة لي، ولي

�سبحي و�ساحبه، واآنية النحا�ض

، والمفتاح لي واآية الكر�سيِّ

جرا�ض لي ا�ض والأ والباب والحرَّ
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ِلي حْذوة الفر�ِض التي

�سوار لي طارت عن الأ

ما كان لي.

 وق�سا�سة الورِق التي

نجيل لي انتِزعْت من الإ

والمْلح من اأثر الدموع على

جدار البيت لي

وا�سمي، اإن اأخطاأت لْفظ ا�سمي

بخم�سة اأْحرٍف اأفقٌيِة التكوين لي.

نالحظ هن������ا اأن محم������ود دروي�س لم 

ياأخذنا اإلى الوط������ن كمفهوم ويقذفنا في 

خي������اٍل غير بن������اء.. واإنما ن������رى في قوله 

)محط������ة البا�س القديم������ة( و )الملح من 

أثر الدموع على جدار البيت( اعترافاً باأن  ا

الوطن لي�س مكاناً مثالياً ولي�س الفردو�س 

ر�������س. وف������ي قوله: )ِل������ي حْذوة  عل������ى االأ

�س������وار لي ما  الفر�������سِ التي طارت عن االأ

كان لي. وق�سا�سة الورِق التي انتِزعْت من 

أي�ساً بالخالفات  نجيل لي( اأي يعترف ا االإ

العقائدي������ة داخ������ل الوط������ن وبالح������روب 

القديمة.. لكنه يوؤك������د اأن حزننا وتخلفنا 

الخدمي������ة واختالفاتنا  المج������االت  ف������ي 

العقائدية هي بالنهاية لنا.. ولنا الحق في 

ن�سانية  اأن نعي�سها كاأمة تخو�س تجربتها االإ

�سمن جغرافيا ما.. ويختم دروي�س الن�س 

أنا ل�ست لي. ذلك  أنا ل�س������ت لي.. ا بقول.. ا

اأن هناك من جاء لينازعنا ملكية ما �سبق، 

وما �سبق ذكره في الن�س ال يمكن اأن يكون 

ن  ن ل�سنا لنا، نحن االآ اإال لنا، لذلك نحن االآ

ُملٌك للمقاومة.

������ه ال�س������هير )حا�سر ح�سارك(  وفي ن�سٍّ

يقول دروي�س..

 حا�سْر ح�سارك ل مفر..

ا�سرْب عدوك ل مفر..

�سقَطْت ذراعك فالتقطها

و�سقْطُت قربك فالتقطني

وا�سرب عدوك بي..

حا�سر ح�سارك بالجنون وبالجنون

ذهب الذين تحبهم.. ذهبوا

ا اأن تكون فاإمَّ

اأو ل.. ل تكون

حا�سْر ح�سارك ل مفر..

ا�سرْب عدوك ل مفر..

قد اأخ�سر الكلمات والذكرى

ن: ل لكني اأقول الآ

هي اآخر الطلقات: ل

: ل ر�ضِ هي ما تبّقى من هواء الأ

هي ما تبقى من حطام الروح: ل

نالح������ظ هنا اأن فك������رة الن�س مبنية 

اأو  ُمزاي������دات  اأي  دون  الواق������ع  عل������ى 

مبالغ������ات.. فهو لم يق������ل اأن الرجال في 

كثر ب�سالة في الكون، ولم  فل�سطين هم االأ
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يقل اأن المج������د خلق لنا.. اإلى اآخره، بل 

يعر�������س الحال كما ه������و، ويذكر احتمال 

الخ�س������ارة )فاإم������ا اأن تك������ون اأو ال تكون( 

وهذا ما لم يقم به العرب فيما ي�س������مونه 

أ�سباباً  بال�س������عر الوطني.. ويقدم دروي�س ا

منطقية خالل الن�������س، تُجي�ُس العاطفة 

)ذهب الذين تحبهم.. ذهبوا(.

ن�سان كائٌن  ا اأن تكون اأو ال تكون( االإ فاإمَّ

اجتماع������ي.. فنحن ال نكتم������ل اإال بالذين 

نحبهم وق������د ذهبوا، فلماذا يتثاقل البع�س 

ر�س؟! اإلى االأ

ومن الجدير بالذكر اأن ن�سو�س محمود 

دروي�س التي تتناول الق�س������ية الفل�سطينية 

دون اأن يذكر فيها ال�سهاينة، كثيرة خالفاً 

ل�س������عراء المنا�سبات والذين ال يهمهم �سوى 

ال�سهرة، والذين هم يجيدون ال�سنعة اللغوية 

دون اأن يمتلك������وا ثقاف������ة عالية، فتمتطيهم 

يديولوجيا وتنتقل في م�س������احات لغوية  االأ

�سعورية محدودة حيث تغلب العاطفة على 

المنطق في ن�سو�س������هم وتغلب المفردات 

الغنائي������ة التمجيدية ككلمة يا�س������مين حين 

أو  الحديث عن دم�س������ق على �سبيل المثال ا

كلمات مثل ليمون، زيت������ون، حين الحديث 

عن فل�س������طين تغلُب على مفردات م�سهدية 

جدر  ن�سانية هي االأ مرتبطة بواقع الحالة االإ

باأن تذكر وتتكرر.

- ال�سعر العربي والقبيلة ..

تنب������اأ الفيل�س������وف اب������ن خل������دون للعرب 

مم  بالتخل������ف ع������ن الموك������ب الح�س������اري الأ

ر�س، وعزا ذلك اإلى التع�سب.. حيث قال  االأ

)العرب محكومون بالتع�سب(.

لعل ما يقوم به �ساعر القبيلة هو تحويل 

هزائ������م القبيلة اإلى انت�س������ارات من نوٍع ما، 

ن�ساب التي انحدرت منها القبيلة،  وتمجيد االأ

أه������ل القبيلة بالتميز عن  أي������اً كانت، واإيهام ا ا

ن�س������ان، وبالتاأكيد تمجيد زعيم  �سائر بني االإ

القبيلة، كاأن يقال: )اأجمل ال�س������عر اأكذبُه(.. 

أ�س������عر  وال�س������اعر جرير يقول: )اأنى ال اأكون ا

أباهي  العرب وق������د جعلت من هذا اأكرمهم، ا

ن�ساب ال�س������هيرة من العرب(  به اأ�س������حاب االأ

أ�س������ار اإلى والده البخيل الذي كان ُم�ستلقياً  وا

 في فمه خ�سية 
ً
تحت العنزة يحلبُها مبا�سرة 

ناء من الحليب، اإن  اأن يفقد ما �س������يعلُق باالإ

ناء. هو َحلَب في االإ

ولعل العربي اليوم انتقل من التع�س������ب 

أ�سكاٍل اأخرى  أو الع�س������يرة، اإلى ا اإلى القبيلة ا

للتع�سب، كالتع�س������ِب اإلى الحزب ال�سيا�سي 

أو  أو اإل������ى المنطقة ا ال������ذي ينتم������ي اإلي������ه، ا

الطائفة التي ينتمي اإليها، اأو حتى اإلى فريق 

أ�سا�س  كرة القدم الذي ي�س������جعُه والتع�سب ا

أ�سكال اال�ستقرار  النزاع وزلزاٌل يهدُد جميع ا

االجتماعي. 
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ن�سان  ا الذات ال�س������اعرة فم�ساألتها االإ مَّ
أ ا

وهي لي�س������ت كمن يتعامل مع اللغة ك�سنعة.. 

بل اللغة هي كائن ع�س������وي بالن�س������بة لها.. 

ن  فه������ي تمتلك لغتها ذات الخ�سو�س������ية.. الأ

تلك الذات تتح�س�������س وت�ست�سعر واقعها، مما 

يجعلها تحت������اج اإلى كائن ع�س������وي يربطها 

أبع������د من كتلتها  خ������ر حولها فهي ذواٌت ا باالآ

الفردية اإنها تمتلك القدرة على التجريد.

ال�سخ�ســـية  يحـــدد  الما�ســـي   -

الم�ستقبلية..

خطر اأن ما�سي اأمٍة ما قد يحدد �سخ�سيتها  االأ

الم�ستقبلية وعليه اإن كان مجد اأمٍة ما قد انح�سر 

وبات من الما�س������ي، وداأبت على ا�ستح�ساره في 

�سعار والم�سل�سالت، والروايات، وفنون الر�سم  االأ

والت�سوير.. اإلى اآخره.

ولم ت�س������تورد من الما�سي �سوى العاطفة 

من خالل ذلك اال�ستح�سار..عاطفة الحقد 

على من ت�س������بب في تغييبه )في الما�سي(، 

وال�س������عور بالمجد وا�ستح�ساره في جماهير 

ن�س������انية العامة ب�س������يٍء  ُمتخلفة، ال ترفد االإ

يذكر من براءات االختراع.. ال بل ت�س������تهلك 

وال تكاد تنتج على ال�سعيد الفكري التقاني 

والطبي.. اإلى اآخره.

اإنَّ الما�سي عندئٍذ يُف�سد الحا�سر بمعنى 

أنه يفرز �س������راعاٍت دموي������ة، وحروباً اأهلية  ا

ومحلية وربما عالمية وهو غير موجود لكنُه 

مان  يُوجد واقعاً مريراً ويجعل اال�ستقرار واالأ

حاالت ال يمكن و�سفها بالم�ستدامة بالن�سبة 

مة المثقلة بالما�س������ي.. لذلك علينا  اإلى االأ

اأن ننتق������ي من الما�س������ي ما يت�س������ل بالكلي 

لع مجرد اّطالع على  فينا )اإن�س������انيتنا( ونطَّ

يديولوجيا البائدة. االأ

اإنَّ اأمم الم�س������ارق والمغ������ارب نبذت من 

ذاكرته������ا المج������د الزائ������ف، ف������ال مجد في 

الح������روب، ولي�������س هنال������ك منت�س������ر.. في 

قل خ�س������ارة..  الح������رب هناك الخا�س������ر واالأ

مم التي اأبقت في  مم المتح�س������رة هي االأ االأ

ن�س������ان  ذاكرته������ا على الجانب المت�س������ل باالإ

مم المتخلفة هي التي ت�ستح�سر  ورقيه، واالأ

أ ما ف������ي تاريخ من  أ�س������وا اأنظمتها الحاكمة ا

مم. يُعرقل م�سالحها من االأ

دب فيكتور هوغو:  وكما يقول عمالق االأ

)ال�ِسلْم ف�سيلة المدينة، والحرُب رذيلتها(.

اإنَّ ما تمر به بالدنا العربية من تحري�س، 

قليمية  حيث يقوم كل طرف ب�سيطنة القوة االإ

خر، وما في ذلك من  التي تدعم الطرف االآ

اإ�سقاط للما�سي على الحا�سر ال بغية التعلم، 

حقاد وال�س������غائن، كل هذا  بل بغية اإثارة االأ

بنائنا، ولن  من �ساأنه اأن يورث نزيف الدماء الأ

تكون هناك داٌر، اإال يباٌب ُمنتظر، اإن ا�ستمر 

ع������الم بوتيرتِه  التحري�������س عبر و�س������ائل االإ
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ال�س������اعدة.. الما�س������ي هو اأكبر خطرٍ  على 

الم�ستقبل، لكن اإن اأح�سنا االنتقاء منه، فهو 

 تراكمية نقطف ثمارها مع كل فجر 
ٌ
نعمة 

ألم تكن فرن�سا وبريطانيا قوتين  ٍجديد.. ا

وروبية  مت�سارعتين على م�ستوى القارة االأ

ن ال يباه������ون بانت�س������اراتهم  لكنهم������ا االآ

بالم�س������اريع  يباهون  ب������ل  المن�س������رمة.. 

العلمي������ة ال�س������خمة الت������ي يقيمونها معاً 

ن�س������ان وكرامتِه  الي������وم، وباأنهم ارتقوا باالإ

على ترابهم.. وال يتناف�س������ون في �س������يطنة 

خر وت�س������ويه �سورته، واإنما يتناف�سون في  االآ

ن�س������انية العامة من منجزاٍت  التقديم اإلى االإ

علمي������ة، واإثراًء للقي������م الجمالية والمعرفية 

ن�سان على مرِّ الع�سور.. كنت  التي راكمها االإ

آثاراً عربية  اأحزن في الما�س������ي عندما اأرى ا

ن  كثيرة في متاحفه������م.. لكنني اليوم فرٌح الأ

ثار نجت من جنون المخرب العربي،  تلك االآ

الذي دمر العديد من المتاحف التي تحوي 

ئ تلك الدول  أبرِّ ما ال يقدر بثمن.. ول�س������ُت ا

أنها دوٌل عظمى مما تغم�س به  التي تدع������ي ا

أ�سلط ال�سوء على  أيديها من دمائنا.. لكنني ا ا

نقاط قوتهم، بُغية التنبه لها.

- ق�سة الح�سارة، تاأليف ول ديورانت.

- ق�سة الفل�سفة، ول ديورانت.

- مقدمة ابن خلدون.

نترنت. - مو�سوعة تاريخ اأوروبا، االإ

المراجع والم�صادر
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باحث في القت�ضاد ووزير و�ضفير �ضابق.

العمل الفني: الفنان علي الكفري.

❁

زمات التي تنتجها احلرب تداعيات الأ

د.قحطان ال�سيوفي

❁

من المفيد بداية اأن نو�ضح الفارق بين 

إمفه������وم الدولة، ومفهوم الإمفه������وم الدولة، ومفهوم الدارة الحكومية. 

أر�������ض، ووطن،  الدول������ة بمفهومه������ا العام ا

������ريعية وتنفيذية وق�ضائية.ض������ريعية وتنفيذية وق�ضائية.ض������ريعية وتنفيذية وق�ضائية. ضات ت�ضات ت� ات ت�ضات ت�ض ض�ض� �ض�ض ض�ض� �و�وؤ وومووم

ا الحكومة، بهيكليته������ا، واأجهزتها تمثل  ا الحكومة، بهيكليته������ا، وما الحكومة، بهيكليته������ا، ومَّ أ ا

لطة التنفيذية.ضلطة التنفيذية.ضلطة التنفيذية. ض، ال�ض، ال� عملياً

ير ضير ضير اإلى  ضر ي�ضر ي� ر ي�ضر ي�ض ضادي المعا�ضادي المعا� ادي المعا�ضادي المعا�ض ضقت�ضقت� التاريخ ال

مالي عملضمالي عملضمالي عمَل، في ثمانينيات  ض�ض� أ ا الرا الرا َن الغرَبن الغرَب
أ ا

إالق������رن الما�ض������ي، لإالق������رن الما�ض������ي، ل�ض������عاف دور الدولة 

������ادية ض������ادية ض������ادية  ضقت�ضقت� أداتها الحكومية في الحياة ال وا

������بق )رونالد ض������بق )رونالد ض������بق )رونالد  ض�ض� مريكي الأ ضوق������ال الرئي�ضوق������ال الرئي�ض الأ
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������كلة ولي�س������ت س������كلة ولي�س������ت س������كلة ولي�س������ت  سريغان( )الحكومة هي الم�سريغان( )الحكومة هي الم�

الح������ل( وج������اءت العولمُة... وبدا ال�س������وُق

������عف دور الحكومات، س������عف دور الحكومات، س������عف دور الحكومات،  س، مع �س، مع � ������بحس������بحس������بَح س�س� أ اوكاوكاأنه ا

�س�سات المالية و�س�سات المالية وؤ�س�سات المالية  وبمثابة )كازينو( مقامرة للموبمثابة )كازينو( مقامرة للم

رفية.سرفية.سرفية. سوالم�سوالم�

زمُة الماليُة العالميُة،  عندم������ا حدثت الأ

الحكوم������ات  ب������داأت  )2008(م،  خري������ف 

������اداتها س������اداتها س������اداتها  سنقاذ اقت�سنقاذ اقت� إيجاب������ي لإيجاب������ي ل إبالتدخ������ل الإبالتدخ������ل الإ

ا�س������مالية الما�س������مالية الماأزومة، بعد اإخفاق النمط  أ االراالرا

������ادي القائم على الحرية المطلقة س������ادي القائم على الحرية المطلقة س������ادي القائم على الحرية المطلقة  سقت�سقت� ال

�سواق المال... لأ

الدولة الوطنية ف������ي العالم العربي، 

ل من جماعات تكفيرية ل من جماعات تكفيرية ل اليوم، م�ستهدفُة

رهاب العابر للحدود  إ بالإ بالإ منومنوؤمٌن و لها تو لها ت َوطَنوطَن

و�س������يلًة لتحقيق اأهدافها. ا�س������تغلت ما 

ل������مي الربيع العربي، ل������مي الربيع العربي، ل�ستهداف الدول 
ُ
������مي الربيع العربي، �س������مي الربيع العربي، �س

ى... وتفككت سى... وتفككت سى... وتفككت  سر الفو�سر الفو� ر الفو�سر الفو�س سون�سون� �س�ساتهاو�س�ساتهاوؤ�س�ساتها… وومووم

بع�ض الدول مثاًل ليبيا ... هنا يبرز دور 

زمات  ز ف������ي مواجهة اليز ف������ي مواجهة اليَّز ف������ي مواجهة الأ يميَم
ُ
مممم م�م� �الحكومة ال�الحكومة ال

في زم������ن الحرب على الوط������ن والدولة 

.�س������ورية اليوم تتعر�ُض لح������رٍب تدعمها 

وتقوُدها قوى ال�ستعمار القديم والحديث 

بتحالفات اإقليمية، هذه الحرب الكونية 

رب رموزسرب رموزسرب رموَز الدولة  سرهابية ت�س������تهدف �سرهابية ت�س������تهدف � الإ

مدت �سورية سمدت �سورية سمدت �سورية  ساد... �ساد... � اد... �ساد... �س سقت�سقت� منها اسمنها اسمنها ال سومن �سومن �

عبها، وبقي المواطن ال�سوري سعبها، وبقي المواطن ال�سوري سعبها، وبقي المواطن ال�سوري  سها و�سها و� ها و�سها و�س سبجي�سبجي�

�سامداً في اأر�س وطنه… يقدم ال�سهداء 

ويعمل لينتج ال�س������لع والخدمات ويتحمل 

المعاناة المعي�س������ية… وكل ال�س������عوبات 

التي فر�س������تها الحرب على الوطن ومن 

هذه ال�سعوبات؛  العقوبات االقت�سادية 

التي فر�ست على �س������ورية وخروج ق�سم 

نتاج بفعل التخريب  كبير من و�س������ائل االإ

وال�س������رقة... وفق������دان مواق������ع الموارد 

نتاج والت�س������دير،  الطبيعي������ة، وتراجع االإ

وبالتال������ي تراجع حج������م الدخل القومي 

ونق�������س الموارد العامة... ي�س������اف اإلى 

داء في بع�س من مواقع  ذلك �س������عُف االأ

دارة االقت�س������ادية...  الم�س������وؤولية في االإ

هذه ال�سعوبات كلها انعك�ست �سلباً على 

القوة ال�س������رائية للعملة الوطنية، وعلى 

م�س������توى معي�س������ة المواط������ن، وارتفاعاً 

�سا�س������ية. وهنا  حاداً باأ�س������عار المواد االأ

تح�سر م�سوؤولية الحكومة في مواجهة 

زمات الناجمة عن الحرب.  تداعيات االأ

أ�سارك المواطن العادي  بالمقابل اإنني ا

�س������عوره باال�س������تياء من ظاه������رة الهدر 

باأ�سكالها كلها.

مريكي  أدي�سون( العالم االأ يقول )توما�س ا

مخترع الم�س������باح الكهربائي: )اال�ستياء، 

ولى للتق������دم(. اإن الهدر  هو ال�س������رورة االأ

أ�سكاله،  االقت�سادي الذي نعنيه هنا تتعدد ا
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زمات،  أثناء االأ وتتنوع م�سادره، وخا�س������ة ا

وانعكا�سات نتائجه ال�سلبية على المجتمع؛ 

اأفراده، وموؤ�س�س������اته،  وناتجه الوطني... 

زمة قد اأدت  علماً باأن الظروف العامة لالأ

غلبية  لتاآكل دخ������ول المواطنين وجعلت االأ

ال�س������احقة من اأفراد المجتمع في اأو�ساع 

معي�سية غاية في ال�سعوبة.

اله������در االقت�س������ادي ف������ي الظ������روف 

االقت�س������ادية التي تنتجها اأزمات الحرب، 

يمكن تحديد م�س������ادره بجهتي������ن اثنتين: 

ول م�س������دره اأفراد المجتم������ع، والثاني  االأ

م�س������دره الجه������ات العام������ة ذات الطابع 

التنفي������ذي، والرقاب������ي. مث������اًل الهدر في 

ا�س������تهالك الماء، والكهرباء، واالت�ساالت، 

أي�س������اً في ت�س������ميم  والغذاء، والدواء...وا

وتنفيذ المن�ساآت الفردية وتاأثيثها مثاًل... 

فراد م�س������وؤولية ذلك النوع من  يتحم������ل االأ

الهدر االقت�سادي. 

بالمقاب������ل تتحم������ل الجه������ات العام������ة 

والرقابية؛  منه������ا  التنفيذي������ة  الحكومي������ة 

م�س������وؤولية كبي������رة ف������ي ممار�س������ات الهدر 

االقت�سادي. مثاًل وزارة التجارة الداخلية، 

خرى...  وزارة ال�سناعة، ووزارات الدولة االأ

وهيئ������ة الموا�س������فات والمقايي�������س، هيئة 

مكافحة الف�ساد، هيئة حماية الم�ستهلك.

...اإ�سافة للجهات الرقابية، كل منها 

ح�سب اخت�سا�سه، تتحمل م�سوؤولية الهدر 

االقت�سادي الذي يدفع ثمنه المواطنون، 

واالقت�س������اد الوطن������ي ككل على �س������عيد 

المواط������ن الفرد؛ فاإن وع������ي المواطن له 

دور بم������دى تحمل������ه الم�س������وؤولية بدرجة 

أو  كبيرة في م�س������األة تزايد ح������دة الهدر، ا

تناق�سه... من الناحية العملية، وخا�سة 

زم������ة، ال ي�س������عر الفرد  ف������ي ظ������روف االأ

بخطورة اله������در اإال عندم������ا يم�س دخله 

)اأو جيب������ه( الخا�������س المتاآكل اأ�س������اًل...

أو  مث������اًل ا�س������تهالك الم������اء والكهرب������اء، ا

�سراف في الطعام وال�سراب... الواقع  االإ

اأن الثقافة غير االقت�س������ادية التي تطغى 

حوال العادية تجعل  على مجتمعنا في االأ

الحر�س على المال الخا�س يغيب تاأثيره 

فراد وثقافتهم  بن�سب متفاوتة ح�س������ب االأ

العامة؛ بمعن������ى اآخر تلتقي ظاهرة غياب 

ح�سا�س  الثقافة االقت�س������ادية مع عدم االإ

بالم�س������وؤولية عن الخدمات ذات ال�سفة 

العامة كالم������اء والكهرباء... التي تتحمل 

اأعباءه������ا الخزين������ة العام������ة للدول������ة من 

ج������راء مبالغ الدع������م الكبي������رة المقدمة 

لمثل ه������ذه الخدمات العامة.. مما يوؤدي 

أو باآخر، اإلى ت�سّخم م�ساألة الهدر  ب�سكل ا

االقت�سادي الفردي على ال�سعيد العام.
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وزارة التجارة الداخلية، على �س������بيل 

المثال ال الح�س������ر، اأ�سبح معروفاً لدى 

أنها، ع������ادة، ال تق������وم بدورها  الجمي������ع ا

زم������ات التي  المطل������وب ف������ي مواجهة االأ

�س������ببتها الح������رب... بع������دم ممار�س������تها 

�سواق من حيث  الرقابة الحازمة على االأ

المعرو�س������ة  المواد  وج������ودة  �س������عار،  االأ

�س������واق؛ حيث توجد �س������لع رديئة،  في االأ

ومغ�سو�سة في القطاعات كلها �سواء مواد 

غذائية، قطع تبدي������ل، اأدوات كهربائية، 

أو مواد بناء... ومثل هذا التق�س������ير، بل  ا

والتواطوؤ اأحياناً في ممار�سة المهام التي 

حددها القانون يوؤدي اإلى نتائج �س������لبية 

عل������ى اأفراد المجتمع، وعلى االقت�س������اد 

الوطن������ي ككل؛ حيث ينفق الم�س������تهلكون 

اأمواله������م المح������دودة على ال������رديء من 

اأحياناً،  ال�س������لع وحتى غير ال�س������الحة، 

لال�س������تهالك الب�س������ري... وانعكا�س������ات 

ن�س������ان، و�س������كنه،  ذل������ك على �س������حة االإ

ومحيطه ب�سكل عام... �سببها التراخي، 

و�س������عف الرقابة على المواد المعرو�سة 

�س������واق ف������ي ظل الغي������اب الفاعل  في االأ

لهيئات الموا�سفات والمقايي�س، وحماية 

الم�ستهلك وغيرها... مع ما يحدثه ذلك 

من نتائ������ج كارثية عل������ى المواطن وعلى 

االقت�ساد الكلي.

اإنَّ م�س������كلة الهدر االقت�س������ادي الناجم 

أو الموؤ�س�س������ات التنفيذية  ا ف������راد  ع������ن االأ

وحتى الرقابية، ق������د تكون ظاهرة مقبولة 

مرافقة للن�س������اط االقت�سادي بل قد تكون 

م�ساألة عادية من خ�س������ائ�س المجتمعات 

الب�س������رية، اإذا بقي������ت في ح������دود متدنية، 

خطر هو تفاقمها  يمكن معالجته������ا... واالأ

زمة... مع وجود اقت�س������اد  ف������ي ظروف االأ

 نا�سٍط... حيث ي�سعب ح�سرها، 
ٍّ
ظلٍّ خفي

وتحديدها، و�س������بطها من اأجل تحجيمها 

خا�س������ة ف������ي غي������اب اإح�س������اءات مقبولة 

ي�س������عب الح�س������ول عليها... في ظروف 

أنتجته������ا الحرب هذا النوع  زمات التي ا االأ

من الهدر الكارث������ي للمال الخا�س والعام؛ 

يج������ب الت�س������دي له ب������كل جدي������ة وحزم 

زمات  مكانات المتوافرة في ظروف االأ باالإ

أنتجتها الحرب. التي ا

م�س������الك  ل�س������بط  العمل،  المطلوب 

اله������در كل������ه، واأدواته للح������د منها ومنع 

تفاقمها؛ م������ن خالل وع������ي المواطنين 

واإح�سا�سهم العالي بالم�سوؤولية الوطنية، 

والتعاون، وت�سافر الجهود الجماعية... 

المعنية؛  العام������ة  الجه������ات  وممار�س������ة 

تنفيذي������ة ورقابية لدوره������ا المحدد في 

نظمة، اإ�س������افة لمحا�س������بة  القوانين واالأ

والفا�سدين...  والمرتكبين،  المق�سرين، 
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النا�س  أم������وال  ا بهدف المحافظ������ة على 

موال العامة. واالأ

وتبقى م�ساألة مكافحة الهدر االقت�سادي، 

أنتجتها الحرب  زمات التي ا خا�سة في ظل االأ

م�سوؤولية وطنية فردية، وجماعية.

قراءة الم�سهد ال�سعبي العام في �سورية 

اليوم ت�سير اإلى اأمور تدعو لالرتياح منها 

روؤية المواطنين ال�س������وريين ال�س������امدين 

في اأر�سهم،المتفانين في اأعمالهم، وفي 

مكانات المحدودة  القطاع������ات كلها، وباالإ

يتعاملون بواقعية مع مهنهم المختلفة بكل 

جد، و�س������دق، وقناع������ة... رغم الظروف 

أنتجنها  زمات التي ا القا�سية، وتداعيات االأ

الح������رب على الوطن، ه������وؤالء المواطنون 

ال�سوريون ال�سامدون الذين يقدمون دماء 

أبنائهم ال�سهداء... ينظرون بقلق اإلى بع�س  ا

المظاهر الخط������رة التي تذكرنا، تجاوزاً، 

أ�س������مالية المتوح�سة التي  باآليات عمل الرا

ثري������اء غناً، والفق������راء فقراً....  تزيد االأ

أف������راد الطبقة  والتي تدف������ع بالكثير من ا

المتو�سطة لين�سموا اإلى �سرائح المجتمع 

الفقيرة...

زمات التي تنتجها الحرب تظهر  في االأ

فئة من الفا�س������دين، مقتن�س������ي الفر�س، 

ممن يمار�سون التجارة ال�سوداء يجمعون 

م������وال باأ�س������اليب ملتوية،  م������ن خاللها االأ

أق������رب اإلى التوّح�س، وم������ن خالل تجاوز  ا

نظم������ة والقواني������ن الناف������ذة... همهم  االأ

رباح  �سا�سي تعظيم ثرواتهم وتكدي�س االأ االأ

ال�س������ريعة بطرق غير م�س������روعة، وعادة 

يحولون اأموالهم اإلى خارج الوطن تهريباً 

غلبية ال�ساحقة من  في وقت يعاني فيه االأ

اأفراد المجتمع من الظروف المعا�س������ية 

القا�سية... مقتن�س������و الفر�س ال�سارقون 

قوة ال�س������عب هوؤالء ي�س������كلون خطراً على 

المجتمع، والوطن...

بالمنا�س������بة تح�س������رني وقائ������ع فيلم 

اأمريكي؛ م�سمون الفيلم يدور حول �سخ�س 

يقوم ب�س������لوكيات اإجرامية، يمار�س القتل 

موال...  باأنواعه من اأجل الح�سول على االأ

أو  جهزة الحكومية ر�سده، ا وال ت�ستطيع االأ

�سبطه، اأو معاقبته... ويقوم هذا ال�سخ�س 

موال الم�سروقة  القاتل، ال�سارق بو�سع االأ

في حفرة، ويخرج المال القديم لي�سمه، 

ويمت������ع ناظري������ه ب������ه... ثم يرجع������ه اإلى 

الحف������رة... اإلى اأن ُقِت������ل في جريمة كان 

موال في  يح������اول تنفيذه������ا  وبقي������ت االأ

الحفرة التي ال يعرف اأحد غيره مكانها... 

ال�سك اأن الرمزية التي تمثلها ق�سة هذا 

موال  الفيلم ت�س������ير بو�سوح اإلى م�سير االأ

المكت�س������بة ب�س������ورة غير م�سروعة والتي 

موال  يعب������ر عنه������ا باللهجة العامي������ة )االأ
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الحرام( نعر�س هنا لبع�س الق�س������ايا - 

على �س������بيل المثال – منها اإدارة التجارة 

الداخلي������ة وحماي������ة الم�س������تهلك، توزيع 

الم�ستقات النفطية وانعكا�ساتها، والجدل 

الدائ������ر حول تر�س������يد الم�س������توردات... 

وه������ذه الم�س������ائل وغيرها تدار ب�س������كل 

غي������ر اإيجابي ال ين�س������جم م������ع متطلبات 

أنتجتها  ا زمات التي  مواجهة تداعيات االأ

زمات يبرز �س������عف في  الحرب... في االأ

جهزة الحكومية، والهيئات  أداء بع�س االأ ا

�س������واق من جه������ة فعاليتها  المنظم������ة لالأ

في التنظيم والرقابة... مع �س������عف في 

آليات حماية الم�ستهلك من حيث الجودة  ا

�سعار، و�سبط ومعاقبة المخالفين...  واالأ

واإع������ادة الحق������وق للمت�س������ررين، ومن������ع 

الممار�سات االحتكارية... مما يزيد من 

ال�س������عور بالقلق على الم�ستوى المعي�سي 

للمواطني������ن؛ من حيث وف������رة الخدمات، 

أ�سعارها. وجودتها، ومعقولية ا

ف������ي اأواخر �س������هر حزي������ران )يونيو( 

)2015(م اأقر مجل�س ال�س������عب م�س������روع 

قان������ون يعطي لوزارة التج������ارة الداخلية 

�سعار وجودة  أ�سلحة اإ�سافية ل�س������بط االأ ا

�سواق... ن�سبياً  المواد المعرو�س������ة في االأ

ومنع احت������كار المواد.. ومن������ع التهريب. 

العقوبات مالية م�سددة... والحب�س لمدة 

ع������ام للمحتكر... ولكن ه������ل يمكن لهذا 

القانون الجديد، اأن ي�س������ع حداً لظواهر 

الف�س������اد المتف�س������ي في ه������ذا القطاع؟ 

بالكادر الرقابي الحالي الذي اأ�سبح جزءاً 

من الم�س������كلة...؟ من الناحي������ة العملية؛ 

�س������ف، فاإن م������ا يعرف بالموؤ�س�س������ات  لالأ

يجابي؛ اأ�سبحت فر�ساً  العامة للتدخل االإ

ا�س������تثمارية لعدد من تجار المنا�س������بات 

يتعهدون اإدارتها، وي�ستاأثرون باأرباحها... 

أ�سعارها مع  ترفع اإدارة هذه الموؤ�س�سات ا

ارتفاع �سعر �س������رف الليرة ال�سورية، وال 

تخف�س������ها مع انخفا�س �سعر ال�سرف... 

آلي������ات اإلزامية  يج������ب و�س������ع برام������ج وا

ي�س������ال  مكان������ات المتواف������رة - الإ باالإ  –
المواطنين  اإل������ى  النفطي������ة  الم�س������تقات 

بال�س������عر الر�س������مي، واإقرار اأوجه الدعم 

للفقراء... واإي�س������ال الم�ستقات النفطية 

وال�س������ناعيين،  للمزارعي������ن،  المتاح������ة 

آليات وا�سحة ت�ساهم في دعم  وبموجب ا

نت������اج الوطن������ي... ومكافحة الف�س������اد  االإ

الذي خلقته ال�س������وق ال�سوداء للم�ستقات 

النفطي������ة باأ�س������عارها المرتفعة جداً مما 

أ�س������عار النقل، وعلى  انعك�س �س������لباً على ا

ال�سناعة، والزراعة كما هو معروف.

م������ن ناحية اأخرى ف������اإن الجدل الدائر 

اليوم بين غرف التجارة ووزارة االقت�س������اد 
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تر�سيد  �سيا�س������ة  الخارجية؛حول  والتجارة 

الثغرات  بو�س������وح  يك�سف  الم�س������توردات؛ 

الكبيرة حول هذه ال�سيا�سة... والتي ينفذ 

زمات ومقتن�س������و الفر�س...  منها تجار االأ

أرباح �سخمة  لممار�س������ة الف�س������اد وتحقيق ا

المواطن������ون  يك������ون  م�س������روعة...  غي������ر 

واالقت�س������اد الوطني �س������حيتها، المطلوب 

التن�س������يق بين غرف التجارة وال�س������ناعة 

دارات االقت�سادية للو�سول اإلى برامج  واالإ

وا�س������حة وواقعية للم�س������توردات - �سمن 

مكانات المتاحة – ت�س������ع حداً للف�ساد  االإ

والفا�س������دين... يمك������ن اأن تحف������ظ حقوق 

الجميع، )المواطنين، واالقت�ساد الوطني( 

لما كان قانون ال�س������رائب ال�س������وري )مثل 

معظم قوانين ال�سرائب في العالم( يخ�سع 

رباح غير الم�سروعة ل�سرائب الدخل...  االأ

دارة الحكومية  أنه يجب على االإ فاإنني اأرى ا

رباح  المعنية العمل على ح�سر وتحديد االأ

زمات، ومقتن�سي  غير الم�سروعة لتجار االأ

الفر�������س ف������ي االقت�س������اد الع������ادي، وفي 

اقت�س������اد الظل... واإخ�س������اعها ل�سرائب 

رباح.. مما ي�ساهم في تاأمين موارد  دخل االأ

اإ�س������افية للخزينة العامة للدولة وبالتوازي 

موال المكت�سبة  يجب اأن يحال اأ�سحاب االأ

ب�سكل غير م�سروع اإلى الجهات الق�سائية 

المخت�سة لتطبيق القوانين النافذة... 

واأعتق������د اأن معالجة الموا�س������يع التي 

عر�ست، على �س������بيل المثال، يعتبر، في 

دارات الحكومية المعنية  ظل عدم قيام االإ

بدورها المطلوب... جزءاً من الم�سوؤولية 

الوطنية للدولة التي يتطلع اإليها المواطنون 

آم������ن... لتتدخل ب�س������كل اإيجابي  كم������الذ ا

وفعال من اأجل تر�س������يخ �س������يادة القانون، 

وتاأكيد م�س������داقية الدولة وتعزيز هيبتها 

ويحت������اج ذلك من الم�س������وؤولين اأن تتوافر 

لديه������م الخبرات، والكفاءات، واأن يتحلوا 

بالحكم������ة التخ������اذ الق������رارات الواقعية، 

ن  مكان������ات المتوافرة الأ وال�س������جاعة وباالإ

ال�سجاعة، والحكمة، والواقعية، والخبرة؛ 

دارة  ل������الإ الرئي�س������ية  المتطلبات  ت�س������كل 

زمات. الحكومية لمواجهة تداعيات االأ

�س������خا�س الذين  بالمقابل يجب على االأ

تناط بهم الم�س������وؤوليات اأن يمتلكوا القدرة 

ح�س������ا�س  على التحمل، واالن�س������باط، واالإ

العالي بالم�س������وؤولية ف������ي تطبيق القوانين 

نظمة، والتعامل مع المواطنين ب�سدق  واالأ

و�سفافية، وعدم التهرب من الم�سوؤولية… 

زمات،  أنه، في االأ ومن الم�سلمات المعروفة ا

ال وقت للتعلم والتجريب... ويجب اأن يتمتع 

الم�سوؤول الحكومي بالقدرة على المبادرة 

زم������ة واأن ي�س������ار لتعيين  ف������ي ظ������روف االأ

الك������وادر الخبيرة في مواقع الم�س������وؤولية، 
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واال�س������تفادة من الخب������رات الوطنية ذات 

�س������راكهم في معركة  الكف������اءات العالية الإ

زمات.. المطلوب،  حماية الوطن… في االأ

من الحكوم������ة التدخ������ل ومواجهة ظواهر 

مخالفة القانون، واال�س������تهتار، والف�س������اد، 

وتطبيق المحا�س������بة  وال يج������وز االعتماد 

آليات ال�سوق ونترك تقلبات  على ع�سوائية ا

أداء ال�سوق تع�سف هنا وهناك.  ا

فكار  اأخيراً: ناأمل اأن ت�ساعد هذه االأ

التي عر�ست في تعزيز وتفعيل التدخل 

يجابي للحكومة لتعوي�س ال�س������عف  االإ

والتق�س������ير والترهل في بع�س مواقع 

الم�س������وؤولية الحكومية وبالتالي تعزيز 

تداعي������ات  لمواجه������ة  الحكوم������ة  دور 

زم������ة، وبم������ا ينعك�������س اإيجاب������اً على  االأ

المواطن، والوطن.
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كاتب واإعلمي �ضوري. ❁

الة شالة شالة اإىل الدور امل�شبوه شعالم العربي من الر�شعالم العربي من الر� الإ

ديب علي ح�سن 

❁

أنه ذات  ؤحد الم�س�������ؤولين العرب حد الم�س�������ولين العرب حد الم�س�������ؤولين العرب ا أ  يروي ا

إرته، ف�إرته، ف�إذا به ي�سمع  �ب �سي�ب �سي� ب �سي�ب �سي� �ن يهم برك�ن يهم برك �ح ك�ح ك� �ب�ب� بسبس س�س�

ع �ع �ع  �������عي المذي�������عي المذي ������عي المذيس������عي المذيس سدي زوجته: �سدي زوجته: � �ره ين�ره ين� �ت ج�ت ج� ت ج�ت ج� �������������� ������س������س س�س�

�على لندن لنعرف م�على لندن لنعرف م� يجري في فل�س������طين، 

�ن محط�ن محط�ت اإذاعية اأخرى  نع������م على لندن، لأ

إ، ولم يكن الإ، ولم يكن العالم  �خذت دوره�خذت دوره� لم تكن قد اأ

ن �ن �ن  �ن يك�ن يك اأ �ن طبيعي�������ن طبيعي�������ً �، وك�، وك� أ ���������������ئي قد بدا ������س������س سالف�سالف�

�رجي لمعرفة م�رجي لمعرفة م� �م الخ�م الخ� ال��ال��ال ������ �ع����ع��� إلى الإلى الإ إج������ه اإ إج������ه  ج������ه �ج������ه � �الت�الت

� مريب� مريب�ً �������مت�������مت�ً ������متس������متس سن �سن � يجري في البالد العربية، لأ

ع �ع �ع  �عالم الم�سم�عالم الم�سم �ط ب�ط ب�لإ �ن ين�ن ين� �عل ك�عل ك� � غير ف� غير ف� ودوراً

عفه، وكذلك المقروء.سعفه، وكذلك المقروء.سعفه، وكذلك المقروء. سوالمرئي على �سوالمرئي على �
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ما �س������معه من هذا الرجل، كما يقول 

ت�س������نم مركزاً ت�س������نم مركزاول حّف������زه عندما  ت�س������نم مركزاول حف������زه عندما  ������زه عندما  ول حفوول حفوؤ والم�س������والم�س������

َّعالميَّة عالمية عالميَّة  قامة منظومة اإ إن يدعو لإن يدعو لإ قيادياً لأ

احب ساحب ساحب  سعالم كونه �سعالم كونه � إن يعنى بالإن يعنى بالإ أ متكاملة، وا

ر�س������الة، له دور هام في البن������اء والرقابة 

مر ما  ������ر الوع������ي، ربما مر عل������ى الس������ر الوع������ي، ربما مر عل������ى الس������ر الوع������ي، ربما مر عل������ى الأ سون�سون�

أربعة عقود ونيف،  يزيد على ما يق������ارب ا

ول������م يكن العرب قد زادوا في النق�س������ام 

إحت������راب، ولم يك������ن الإحت������راب، ولم يك������ن العالم قد حقق  وال

ن، ونعني  �س������طوته في اأوطانهم كما هو الآ

ّم الموّجه نحو الداخل العربي، م الموجه نحو الداخل العربي، م الموّجه نحو الداخل العربي،  ال��ال��ال ������ �ع����ع��� إبه الإبه الإ

قطار  �س������واء ما يبث من محطات عربية لأ

أم م������ن محطات خارجية  عربي������ة اأخرى، ا

وغايتها الوطن العربي.

إالي������وم كيف يبدو ح������ال الإالي������وم كيف يبدو ح������ال العالم العربي 

������ر التدف������ق واس������ر التدف������ق واس������ر التدف������ق والنفجار  سونح������ن نعي�������ش ع�سونح������ن نعي�������ش ع�

أين يتجه بنا؟ إالمعرفي، واإلى ا إالمعرفي، و

عالمية العربية  إهل تبدو ال�سيا�س������ات الإهل تبدو ال�سيا�س������ات الإ

يقاع؟ وهل نحن اأمام ر�س������الة  إ������بوطة الإ������بوطة الإ ������بوطة الس������بوطة الس سم�سم�

ال��ال��الم يعمل بوظيفة  ������ �ع����ع��� أم اإ اإعالمي������ة حقيقية ا

������ر لما يناط ب������ه م������ن س������ر لما يناط ب������ه م������ن س������ر لما يناط ب������ه م������ن اأدوار؟ وهل هي  سنا�سنا�

ال��ال��الم العرب������ي وحده، ت������رى هل  ������ �ع����ع��� إح������ال الإح������ال الإ

يئاسيئاسيئاً ا�سمه حرية اإعالم واأن  سن ثمة �سن ثمة � أ دق سدق سدق ا سن�سن�

ل ول ول ال��ال��الم يجب اأن يكون م�س������تقاًل تماماً ������ �ع����ع��� الإ

الت، والغ������رب الذي ي تدخالت، والغ������رب الذي ي تدّخالت، والغ������رب الذي اأغرقنا  أب������ه لأ ايايا

������طلحات التي �سئمنا تكرارها: حرية س������طلحات التي �سئمنا تكرارها: حرية س������طلحات التي �سئمنا تكرارها: حرية  سبالم�سبالم�

عالم، ح������ق التعبير وحق الن�س������ر، حرية  االإ

الراأي م�سانة، وما في القائمة من مفردات 

نها ا�س������تهلكت وبدت  �س������ارت ممجوج������ة الأ

عارية اإال من النفاق الذي غلفها.

�سئلة التي تبدو للوهلة  على وقع هذه االأ

ولى �س������ادمة، اإذ يمكننا القول بب�س������اطة:  االأ

عالم حراً وم�س������اناً،  نع������م يجب اأن يكون االإ

عالم الحق في اأن ينقل ويعبِّر ويفعل، وما  ولالإ

أولية قا�س������رة لكنها  اإلى ذلك، هذه اإجابات ا

تب������دو منطقية ومريحة لم������ن يريد اأن يبقى 

عالمي والفكري الذي  في اإطار الت�سليل االإ

عالمية  يماَر�س من قب������ل مروِّجي الحرية االإ

ميركي  عالم الغربي واالأ نف�سها، هذا حال االإ

فكي������ف يبدو ح������ال اإعالمن������ا العربي، وهل 

من ر�س������الة يحملها اأوالً؟ واإذا كانت الر�سالة 

دائها واإلى 
موجودة ما هي وكي������ف ينطلق الأ

أين يتجه بها؟ ا

عالم  ماأ�س�سة الإ

�سئلة هذه البد  جابة على �سيل �الأ قبل �الإ

عـــالم �لعربي  مـــن �لوقـــوف عند مجل�ـــش �الإ

�لـــذي يتبـــع لجامعة �لـــدول �لعربيـــة، وقد 

و�ســـع �إ�ستر�تجيات �إعالمية عربية ودعا �إلى 

ع منذ �سنو�ت  ميثـــاق �سرف �إعالمي عربي ُوقِّ

فكيـــف يعمل هذ� �لمجل�ـــش و�إلى �أين و�سل 

مر به؟  �الأ
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جاء في تاأ�سي�ض المجل�ض:

عالم العرب، اإيماناً منهم  - اإن وزراء االإ

ب�سرورة تن�س������يق الجهود العربية في ميدان 

عالم العربي بما يهدف اإلى خدمة الق�سايا  االإ

مة العربية .  الم�سيرية التي تواجه االأ

- واإدراكاً منهم لما يحققه هذا التن�سيق 

دة تجاه و�س������ائل  من مواق������ف عربي������ة موحَّ

عالم على ال�سعيد الدولي.  االإ

- ورغب������ًة منه������م في تب������ادل الخدمات 

عالمية بما يعود بالفائدة على  والبرام������ج االإ

مة العربية.  االأ

- وعم������اًل عل������ى مواكب������ة االتجاه������ات 

عالمية الحديثة.  االإ

- قرروا اإن�ساء مجل�س وزاري متخ�س�س 

عالم ي�س������مى »مجل�ـــش وزر�ء  في �س������وؤون االإ

عالم �لعرب«.  �الإ

اأهـداف المجلـ�ض:

اإلى تحقيق المقا�س������د  يهدف المجل�س 

عالمي العربي: التالية في مجال العمل االإ

م������ة العربية وفي  1-  خدمة ق�س������ايا االأ

وتعريف  الفل�س������طينية،  الق�س������ية  مقدمتها 

العالم بالمواقف ووجهات النظر العربية.

م������ة العربي������ة:  2-  تعري������ف العال������م باالأ

ح�سارة وثقافة واإبداعات واإنجازات وتحقيق 

يجابي بي������ن الثقاف������ة العربية  التفاع������ل االإ

خرى. �سالمية والثقافات االأ االإ

عالمي بين الدول  3- توثي������ق التعاون االإ

اإمكانيات  ع�س������اء، وتحقيق التكامل بين  االأ

عالم العربي في �س������تى ميادينه، والعمل  االإ

على مواكبت������ه للتطور التقن������ي العالمي في 

مجال االت�سال والمعلومات.

عالمي  4- تطوي������ر وتنمي������ة العم������ل االإ

العربي الم�س������ترك على ال�س������احتين العربية 

والدولية انطالقاً من اإ�س������تراتيجية اإعالمية 

عربية ي�سعها المجل�س.

عالم العربي في مجاالته  5- االرتقاء باالإ

كافة ليتمكن من ا�ستقطاب المواطن العربي 

�س������المية ومواجهة  اإل������ى ثقافته العربية واالإ

عالم  ال������ذي يُحِدثُ������ه االإ التاأثي������ر ال�س������لبي 

مة العربية.  ال�سهيوني والمعادي لالأ

اخت�سا�سات المجل�ض:

عم������ال والمهام التي  يق������وم المجل�س باالأ

هداف المن�س������و�س عليها في  تحقق بلوغ االأ

خ�س: المادة الثالثة، وعلى االأ

�س������تراتيجيات والخط������ط  1- و�س������ع االإ

عالمية ومتابعة تنفيذها وتطويرها وفق  االإ

هداف القومية. االأ

�سا�س������ية للعمل  2- و�س������ع القواع������د االأ

عالمي العربي الم�سترك ومتابعة توجيهه  االإ

وتقييم نتائجه.

عالمية  ن�سطة االإ 3- دعم الموؤ�س�سات واالأ

هداف  العربي������ة الم�س������تركة بم������ا يخ������دم االأ
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المحددة في هذا النظام، وتقديم المعونات 

عالمي للدول  الفنية والمادية في المجال االإ

العربية في �سوء الدرا�سات المقدمة منها وما 

ت�سفر عنه الدرا�سات التي يجريها المجل�س.

الم������واد  ������ق  وتدفُّ تب������ادل  ت�س������جيع   -4

ع�ساء، وبينها وبين  عالمية بين الدول االأ االإ

دول العالم.

5- درا�سة وتحليل الظواهر واالتجاهات 

عالمية العالمية وتاأثيرها المبا�سر وغير  االإ

المبا�سر على الراأي العام العربي والح�سارة 

والثقافة والق�سايا العربية.

6- اإقرار م�سروع جدول اأعمال المجل�س 

واتخاذ القرارات والتو�سيات الالزمة.

�س�������س والقواعد التي توؤدي  7- و�سع االأ

اإلى ربط ال�س������لة والتعاون م������ع المنظمات 

قليمي������ة والدولية  واالتح������ادات العربية واالإ

التي تمار�س مهاماً اإعالمية.

8- اعتم������اد م�س������روع موازن������ة تنفي������ذ 

والبرام������ج  والخط������ط  �س������تراتيجيات  االإ

ها والتي  الت������ي يقرُّ عالمية  والم�س������اريع االإ

تموَّل من �س������ندوق الدع������وة العربية اأو من 

ها المجل�س. م�سادر اأخرى يقرُّ

9- و�س������ع النظ������ام الداخل������ي للمجل�س 

ع�ساء. وتعديله باأغلبية االأ

10- ت�سكيل اللجان التي يراها �سرورية 

داء مهامه. الأ

أه������داف وغاي������ات المجل�������س  و�س������عت ا

عالمي  عالمي العربي، في ظل الطوفان االإ االإ

عالم المقروء والم�سموع  ل من االإ الذي تحوَّ

أو  اإل������ى المرئي ولم يبق ف������ي اإطار القطري ا

ل اإلى الف�س������اء الذي �سجَّ  المحلي، بل تحوَّ

بالف�سائيات العربية التي انت�سرت وتكاثرت 

كما الفطر، وعادت على المجتمعات العربية 

أراده المجل�س الذي تم اإن�س������اوؤه،  بعك�������س ما ا

و�س������ع ميثاق �س������رف اإعالمي عربي، لم يبق 

منه اإال الحبر على الورق. 

• ولعلن������ا اإذا ما راجعنا م������واد ومبادئ 
ه������ذا لمجل�س فاإننا �س������نقع عل������ى اأهداف 

هام������ة للغاية، وهي نظري������اً تلبي التطلعات 

العربية نحو اإعالم عربي جدير باالحترام 

والمتابعة والر�س������د والتحليل، ولكن الواقع 

غير ال������ذي نتحدث عنه تمام������اً، فالتنظير 

بقي حي������ث ولد ميتاً، ال ح������ول وال قوة له، 

عالمية في كل �س������يء،  وطغت الفو�س������ى االإ

من المطب������وع اإلى المرئي اإلى الم�س������موع، 

عالم التفاعلي الذي �سمَّ في جعبته  اإلى االإ

أننا  عالم الكثيرة ال�سيما ا ألوان و�سنوف االإ ا

عالم،  ألوان االإ لم نعد اأمام ل������ون واحد من ا

عالم  بل ذهب الدار�س������ون اإلى ت�س������نيف االإ

الحالي ح�سب التالي: 

عالم الجديد، ولم  أ�س������ماء االإ فقد تعددت ا

�سماء  تقف كذلك على ا�سم موحد، ومن هذه االأ
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ح�سب الباحثة ي�سرى ح�سونة كما ن�سرتها على 

لكتروني:  مين االإ مدّونتها وموقع االأ

عـــالم �لرقمـــي: لو�س������ف بع�س  1- �الإ

تطبيقات������ه الت������ي تقوم عل������ى التكنولوجيا 

الرقمي������ة مثل التلف������از الرقم������ي، الراديو 

�سارة اإلى اأي نظام  أو لالإ الرقمي، وغيرهما، ا

أو و�سيلة اإعالمية تندمج مع الكمبيوتر. ا

عـــالم �لتفاعلـــي: طالما توافرت  2- �الإ

بي������ن  واال�س������تجابة  العط������اء  م������ن  حال������ة 

نترن������ت والتلفاز  الم�س������تخدمين ل�س������بكة االإ

والرادي������و التفاعليي������ن وغيره������م من النظم 

عالمية التفاعلية. االإ

خط������وط  عل������ى  �ل�سبكـــي:  عـــالم  �الإ  -3

االت�س������ال بالتركي������ز عل������ى تطبيقات������ه في 

نترنت وغيرها من ال�سبكات. االإ

4- �لو�سائـــط �ل�سيبرونيـــة: م������ن تعبير 

الف�س������اء ال�س������يبروني ال������ذي اأطلق������ه كاتب 

روايات الخيال العلمي ويليام جب�س������ون في 

روايته التي اأ�سدرها عام )1984م(.

5- �إعـــالم �لمعلومـــات: للدالل������ة عل������ى 

الت������زاوج بي������ن الكمبيوتر واالت�س������ال وعلى 

ظهور نظام اإعالمي جديد ي�ستفيد من تطور 

تكنولوجيا المعلوماتية ويندمج فيها.

6- �إعـــالم �لو�سائـــط �لمتعـــددة: حال������ة 

االندم������اج التي تَح������ُدث داخله بي������ن الن�س 

وال�سورة والفيديو.

عالم �لجديد يمكن  • وح�سب هذ� فاإن �الإ
ربعة �لتالية: ق�سام �الأ ت�سنيفه �إلى �الأ

ع������الم الجديد القائم على �س������بكة  1. االإ

نترنت وتطبقاتها. االإ

جهزة  عالم الجديد القائم على االأ 2. االإ

المحمول������ة بما في ذلك اأجهزة قراءة الكتب 

وال�سحف.

3. نوع من من�سة الو�سائل التقليدية مثل 

الراديو والتلفاز التي اأ�س������يفت اإليها ميزات 

جديدة مثل التفاعلية والرقمية واال�ستجابة 

للطلب.

عالم الجديد القائم على من�س������ة  4. االإ

الكمبيوت������ر ويت������م تداول ه������ذا الن������وع اإما 

أو بو�س������ائل الحفظ المختلفة مثل  ا �س������بكياً 

�س������طوانات ال�س������وئية وما اإليها وت�س������مل  االأ

ألعاب الفيديو والكتب  العرو�س الب�س������رية وا

لكترونية وغيرها. االإ

واإذا م������ا تركن������ا هذه الت�س������نيفات التي 

أننا كل  ال تق������ف عند ح������د معين وال�س������يما ا

عالم  ي������وم اأمام فورة جديدة في و�س������ائل االإ

والتقنيات، اإذا تركناها و�س������رفنا النظر عن 

نها بالمح�سلة لي�ست  لكترونية الأ المواقع االإ

عالمي  كما ه������ي الف�س������ائيات وال�س������خ االإ

أبداً، لكننا  الف�س������ائي، وال نقلل من قيمتها ا

اأمام م�س������هد تراكمي اأدى اإلى اإطالق القول 

الم�س������هور: )حكي في�س������بوك .عالك نت..( 
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وما�س������ابه ذل������ك م������ن مق������والت ال تعت������رف 

بم�س������داقية هذه المواقع، فاإن ذلك يدعونا 

ن نق������ف عن������د الف�س������ائيات العربية التي  الأ

�سارت كابو�ساً حقيقياً اأرق ال�سعوب العربية. 

لت من الر�س������الة اإلى الدور الوظيفي،  وتحوَّ

أداًة طيِّعًة في ن�سر  وارت�ست اأن تكون بوقاً وا

الفو�س������ى ودعم الفرقة، واإ�س������عاف ال�سمل 

ون�س������ر الالمباالة بين ال�س������باب، و مفاهيم 

أ العمل على  وم�سطلحات خطرة للغاية، بدا

ن حقيقة  ترويجها روي������داً رويداً، وه������ي االآ

وواقع ال يمكن تجاهله، ونحتاج �س������نوات من 

العمل لت�سحيحها.

ف�سائيات عربية

العربية  الف�س������ائية  القن������وات  �س������جلت 

ارتفاعاً بنهاية العام الما�سي 2014م، حيث 

و�س������ل العدد اإلى )1294م( قناة، تتولى بثَّها 

نح������و )758( هيئة عربية منه������ا )29( هيئة 

عامة، و)729( خا�سة.

وتتوزع ه������ذه القنوات بح�س������ب التقرير 

ال�سنوي التحاد اإذاعات الدول العربية الذي 

يتخذ من تون�������س مقراً له، بين قنوات عامة 

وخا�سة، حيث و�سل عدد القنوات الخا�سة 

اإل������ى )1129( قناة فيم������ا يبلغ عدد القنوات 

العامة نحو )165( قناة.

وت�س������تخدم غالبية تلك القن������وات اللغة 

العربي������ة ف������ي مختلف برامجه������ا، في حين 

تتحدث مجموعة منها بلغات اأجنبية اأخرى، 

نجليزية في �س������دارتها  حي������ث تاأتي اللغة االإ

ب������� )161( قن������اة، تليه������ا اللغ������ة الفرن�س������ية 

ب�)25( قناة، ث������م اللغة الهندية ب� )19( قناة، 

وبعده������ا اللغة الكردية ب� )9( قنوات، تتبعها 

مازيغية ب� )7( قنوات، والفار�س������ية ب� )4(  االأ

وردية ب� )3( قنوات، وقناتان للغة  قنوات، واالأ

�س������بانية، وواحدة  العبري������ة، ومثلهما للغة االإ

فقط ناطقة باللغة التركية.

وطبقاً للتقرير ف������اإن مجموع القنوات 

ف������ي المنطق������ة العربي������ة تختل������ف ف������ي 

توجهاته������ا، فمنه������ا )323( قن������اة جامعة، 

و)124( قناة غنائية، و)152( قناة خا�سة 

ببث الدراما والم�سل�س������الت، و)170( قناة 

ريا�س������ية، و)95( قناة ديني������ة، و)86( قناة 

اإخبارية، و)26( قناة اأطفال، و )9( قنوات 

ثقافية، و)16( قن������اة وثائقية، و)17( قناة 

�سرة، و)4(  تعليمية، و)16( قناة خا�سة باالأ

قنوات �س������ياحية، و)19( قناة اقت�س������ادية، 

اإل������ى جان������ب )248( قناة ربحية خا�س������ة 

عالنات، و)7( قنوات ذات  بالدعايات واالإ

اخت�سا�سات متنوعة اأخرى.

وت�س������تقبل المنطقة العربي������ة نحو )11( 

قناة اأجنبية ناطق������ة باللغة العربية وموجهة 

اإلى �س������كان العالم العربي، حيث ت�س������تخدم 

هذه القن������وات اأقماراً عربي������ة منها »النايل 
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�سات« و»العرب �س������ات« لبث برامجها، فيما 

ي�ستخدم البث الف�س������ائي العربي ما ال يقل 

عن )17( قمراً �سناعياً تمكنه من تغطية كل 

اأ�سقاع العالم تقريباً.

كثر �س������يوعاً  ويعد نظام البث المفتوح االأ

بي������ن القن������وات الف�س������ائية العربي������ة؛ اإذ اإنَّ 

)1026( قناة ف�س������ائية عربية اختارت هذا 

النظ������ام، في حين ت�س������تخدم باقي القنوات 

نظام الت�سفير.

�سارة اإلى اأن اتحاد اإذاعات الدول  تبقى االإ

العربية قد قام موؤخراً بت�سميم موقع خا�س 

لتمكين المبحرين على ال�س������بكة العنكبوتية 

من م�ساهدة بع�س الف�سائيات عبر خدمتي 

»ا.ب.ت.ف« و »تي .في � ويب«، حيث ت�سمل 

ه������ذه الخدمة )28( قن������اة تلفزيونية اأغلبها 

قنوات �سعودية.

قراءة في الم�سهد الف�سائي 

أ�سرنا اإليه وما يطمح اإليه  على �سوء ما ا

عالم العربي التابع لجامعة الدول  مجل�س االإ

العربي������ة ف������اإن واقع حال هذه الف�س������ائيات 

حوال، فال�سوابط  يجب اأن يكون باأح�سن االأ

الم�س������ار اإليه������ا �س������ابقاً وميث������اق ال�س������رف 

عالمي العربي ح�س������ب الواق������ع النظري  االإ

المفتر�س يقودان اإلى اإ�س������تراتجية اإعالمية 

�سا�س مطلب حقيقي ليكون  حقيقية، هي باالأ

عالم ر�س������الة تنوير كما كانت ال�س������حف  االإ

والمجالت التي بداأت مع ع�س������ر النه�س������ة 

واأدت اإلى ن�س������ر الثقاف������ة والفكر والمعرفة، 

همية  واأدت اأدواراً معرفيًة على غاية من االأ

عالم تنويرياً؟  ، ولكن ال�س������وؤال: هل بقي االإ

وهل اأخذ بالر�سالة المناطة به كاإعالم دولة 

ومجتمع، ال اإعالم اأفراد وم�س������الح واأنظمة 

وفتن دينية، وتجار ومحطات ترفيه معروفة 

هداف والغايات؟ االأ

أ�سواأ حال، وتدل الوقائع  مر يبدو على ا االأ

على اأن الكم الهائل من المحطات الف�سائية 

العربية، لم تغ������ادر تخوم المال المراق على 

المل������ذات وو�س������ائل الترفيه كلها، وح�س������ب 

الدرا�سات التي توقفت عند تحليل م�سمون 

ما تن�س������ره هذه المحط������ات وتبثه، فاإن حال 

أبداً، وال يمكن اأن  عالم العربي لي�س بخير ا االإ

عالمية  �ستراتجية االإ ي�ستقيم اإال اإذا كانت االإ

العربي������ة مو�س������ع تنفي������ذ مع م������ا عليها من 

مالحظات، هنا ن�س������ير اإلى الدرا�سة الهامة 

الت������ي قامت به������ا الدكتورة نهون������د القادري 

عي�سى ونُ�س������رت في كتاب حمل ا�سم: قراءة 

في ثقافة الف�سائيات العربية، الوقوف على 

تخ������وم التفكيك، من المالح������ظ اأن الباحثة 

اأعطت هذه الف�سائيات بعداً قد ال ت�ستحقه 

عندما قرنتها ب�س������يء ثقافي ومعرفي، لكنها 

�سافة الثانية، وهي  عادت لت�س������لبه منها باالإ
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�سارة اإلى  الوقوف على تخوم التفكيك، مع االإ

اأن الدور البنيوي لهذه المحطات، فعال هو 

تفكيك ال لمعرفة وقائع وجزئيات المجتمع 

العربي، و�سبر اأغواره، اإنما من اأجل تفكيكه 

وتحويله اإلى مجرد كتل هالمية يعاد ت�سكيلها 

خر اأن يفعل، وها نحن نجد على  كما يحلو لالآ

أنه ا�ستطاع اأن ي�سل اإلى نقطة  اأر�س الواقع ا

قد تكون العودة منها �سعبة، في تفكيك حتى 

المَفَكك من المجتمعات العربية، والزج بها 

أتون �سراعات ال تنتهي، وهذا كان جزءاً  في ا

عالمي الهائل الذي ر�سد  من عمل ال�سخ االإ

عراب المليارات، ال�س������يما اأن الوقائع  له االأ

تق������ول اإن كل من امتلك ر�س������يداً من المال 

وال�س������يما الثراء الخليجي، عمد اإلى اإطالق 

أبعد ما  محطة ف�سائية توؤدي دوراً مر�سوماً، ا

عالمية الحقيقية. يكون عن الر�سالة االإ

ربح ومباهاة

أنه على �س������عيد  ت������رى الباحثة نهون������د ا

الدول العربية با�س������رت معظ������م الحكومات 

الطل������وع اإل������ى الف�س������اء بعقلي������ة واإمكانات 

ر�س������ية(، ولم تعرف  ر�������س )المحطات االأ االأ

هذه القن������وات نمواً في عدده������ا فقط، بل 

تنوعاً في طبيعتها، اإذ تم االنتقال ب�س������رعة 

م������ن القن������وات الحكومي������ة الجامع������ة اإل������ى 

المتخ�س�س������ة في  المو�س������وعاتية  القنوات 

خبار والريا�سة والمو�سيقا والدين  مجال االأ

عالن، وتوؤكد اليون�س������كو ح�س������ب نهوند  واالإ

اإلى اأن التلفازات العربية ت�ستورد من الدول 

جنبي������ة ما بين )40% - 60%( من مجموع  االأ

البرامج التي تروج �سمن التلفاز .

هذا حال الدول العربية، فما حال القطاع 

الخا�س الذي دخل لعبة الف�سائيات؟ ترى اأن 

اإطالق ف�سائيات امتزج لديه بدوافع الربح 

والمباه������اة والوجاهة، وبالدين وال�سيا�س������ة 

ل اإلى قطاع  وراحت م�س������اريعه تتفتت وتتحوَّ

غير قادر على لعب دور وطني، اإذ راح يبحث 

عداد،  نتاج والتجهيز واالإ عن �سركاء دوليين لالإ

جنبية  م التمويل، بينما ال�سركات االأ وكان يقدِّ

�س������راف بما معن������اه اأن هذا االنبهار  توؤمن االإ

في البدء بظاهرة الف�س������ائيات العربية هذه 

ة منها:  �س������باب عدَّ �س������رعان ما راح يخف، الأ

�ستراتيجي على  غياب الروؤيا والتخطيط االإ

ال�سعيد الوطني.

ربَّما جانب ال�س������واب نهوند فيما ذهبت 

اإليه من اأن الحما�س خف تجاه الف�س������ائيات 

وال�س������يما اأن درا�ستها �سدرت عام )2008م( 

ن على تخ������وم )2016م( والفترة  ونح������ن االآ

الزمنية �سبعة اأعوام غيَّرت الكثير من الوقائع 

عالم العربي القهقري،  والمعطيات، وعاد االإ

وليته بقي على تخوم ما كان عليه قبل ع�سرة 

اأعوام، ول������م ينحدر اإلى م�س������تنقع، لي�س له 
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منه ف������كاك اإال بمعجزات حقيقية، لم يخف 

الحما�������س واإن كان لحين من الزمن قد فتر، 

أ�س������رنا اإليه من حيث  والدليل على ذلك ما ا

عدد الف�سائيات التي تكاثرت وتنا�سلت كما 

أرانب في حقول خ�س������راء وال عمل  أنها ا لو ا

لها اإال التكاثر ورعي الحقول والمروج.

وتالحظ نهوند اأن هذه الطفرة في انت�سار 

الف�سائيات هي طفرة خليجية اإذ �سهد العقد 

خير من القرن الع�س������رين تحول عدد من  االأ

ر�س������ية الحكومية اإلى محطات  المحطات االأ

ف�سائية تبث عبر اأقمار �سناعية عربية وغير 

عربي������ة، وفي العام )2004م( �س������جل الخليج 

العربي بما فيه العراق طفرة ف�س������ائية تكاد 

تكون م�سابهة للطفرة النفطية.

وت�سيف: من المالحظ اأن الخليج يطلق 

اً كبيراً من الف�سائيات، في حين ما زالت  كمَّ

�سناعة المحتوى التلفازي مثل الم�سل�سالت 

غاني وغيره������ا اأقل بكثير في دول مثل:  واالأ

�سورية وم�سر ولبنان.

المالحظة كما �س������ابقتها ما زالت قائمة 

�سارة اإلى اأن نمواً �سرطانياً اآخر  تماماً، مع االإ

أو التي تبث  �س������هدته الف�س������ائيات العربية، ا

بل�سان عربي، �س������واء كان عامياً اأم ف�سيحاً، 

اأال وهو الف�سائيات الِفتْنَوية التي تروِّج لكل 

أ�سكال االحتراب الطائفي والمذهبي وغدت  ا

ظاهرة خطرة للغاية ا�س������تقطبت رجال دين 

وعلماء، ي�سخون ال�س������م الزعاف في عقول 

الم�س������اهدين، والمالح������ظ اأن الف�س������ائيات 

العربية في هذا الع�س������ر م������ن القرن الحادي 

والع�سرين، وبعد عام )2010م( قد تمو�سعت 

ول: ديني ِفتْنَوي، طائفي،  حول اأمرين اثنين االأ

�س������الم،  تحري�س������ي متب������ادل بين طوائف االإ

بث وبث م�س������اد، نب�س ومهات������رات وكراهية 

وا�ستح�س������ار الما�سي، �سواء كان �سحيحاً اأم 

ال، ودع������م كل ما يبث بالمزيد مما يوؤدي اإلى 

أتون الفو�سى. االنق�سام والذهاب اإلى ا

ولى، بل  والحال������ة الثانية: هي نت������اج لالأ

أو باآخر، اأعني اال�سطفاف  مكملة لها ب�سكل ا

ال�سيا�س������ي للمحط������ات، واإطالق ع�س������رات 

خباري������ة التي زادت �س������عير  المحط������ات االإ

االنق�س������امات، وع������ادت بن������ا اإل������ى المرحلة 

العائلي������ة والع�س������ائرية، وليته������ا بقيت عند 

أنه مع بدء  حدود ذلك، فمن المالحظ مثاًل ا

الحرب العدوانية على �س������ورية، ظهرت اإلى 

العلن ع�س������رات المحطات الف�س������ائية التي 

تحمل �س������بغة اإخبارية، لكنها حقيقة ت�سب 

ولى، فما  في اإطار الف�س������ائيات الِفتْنَوية االأ

الذي يختلف ما تقدم������ه مثاًل: اأورينت عما 

تقدمه محطة �سفا؟

لو اأجرينا مقارنة بين المحطتين لوجدنا 

ول، بلبو�س ديني  أننا اأمام م�سمون واحد، االأ ا

أي�س������اً  طائفي حاقد على كل �س������يء، والثاني ا
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بلبو�������س طائفي لك������ن هذه الم������رة يتخذ من 

حداث ال�سيا�س������ية ويعطيها بعداً  الوقائع واالأ

مذهبي������اً وطائفياً، والغاية واحدة، وعلى هذا 

كبر في هذا الركام الف�سائي  فاإن الخا�سر االأ

كله هو المواطن الذي �س������ار نهب المحطات 

وبرامجها الت������ي تحولت اإلى غايات واأهداف 

ت�س������ب في خدمة اإ�س������رائيل، وه������ذا على ما 

يبدو كانت تعمل عليه غير عابئة باأي �س������يء 

ا�سمه م�س������لحة عربية عليا، اأو حتى وطنية، 

أو تكون  ول������م يكن لها )المحط������ات( اأن تبقى ا

ل������و لم تتعهد بهذا الدور الِفتْنَوي، ومن خالل 

مراجعة لعدد من البرامج التي القت �س������هرة 

وا�سعة بين الم�ساهدين العرب ثم ك�سفت عن 

عريها، يدلُّ على ما نذهب اإليه. ولنا اأن نقف 

عند برنامج معروف، هو االتجاه المعاك�س.

الطـــرح  المعاك�ـــض غوغائيـــة  التجـــاه 

وم�سرحيته

جاء ف������ي المو�س������وعة الح������رة تعريفها 

أو برنامج في�س������ل  برنامج االتجاه المعاك�س ا

القا�س������م برنامج تلفزيوني حواري تبثه قناة 

مه المذيع في�س������ل القا�سم يَُبثُّ  الجزيرة يقدِّ

أ�سهر البرامج  البرنامج كل ثالثاء. ويَُعدُّ من ا

خبارية. ي�ست�س������يف  الت������ي تقدمها القناة االإ

آراء متعار�سة  في�سل القا�سم �سخ�سيتين لها ا

حيان.  معظم االأ

يتطرق برنامج االتجاه المعاك�س لموا�سيع 

ح�سا�س������ة في ال�سيا�س������ة واالقت�ساد وق�سايا 

اجتماعي������ة واأحيانا دينية. وتقوم فل�س������فته 

راء المتناق�سة، ويطرح  على �س������بر اأغوار االآ

ا�س������تفتاء يحمل وجهتي نظر متناق�س������تين. 

وي�س������ف بع�س������هم هذا البرنامج باأنه ينتمي 

لبرامج ال�ُس������راخ المنبوذة من طرف بع�س 

طراف المثقفة عالمياً. االأ

تعتمد �س������يغة البرنامج على ا�ست�سافة 

�سخ�سيتين تمثالن وجهتي نظر متعار�ستين 

عالم  أم������ر جدي������د عل������ى و�س������ائل االإ وكان ا

العربي������ة خ������الل الت�س������عينات عل������ى الرغم 

ع������الم الغربي قبل  أنه م�س������تخدم في االإ من ا

م البرنامج للم�س������اهدين فر�سة  ذلك. ويقدِّ

نترنت. الت�سويت عبر االإ

لحظات محرجة

خالل حلقة ا�ست�س������يف فيها التون�س������ي 

التوجه������ات  �س������احب  خ�س������ر  االأ العفي������ف 

الليبرالية، وظهر ف������ي برنامجه على الهواء 

متنكراً خ�س������ية اأن تتعرف عليه المخابرات 

التون�س������ية، اإال اأن ال�س������ارب الم�ستعار �سقط 

أ�ستطع  في غمرة الجدل. ويوؤكد في�سل »لم ا

نن������ي كدت اأنفجر من  أواج������ه الكاميرا الأ اأن ا

ال�س������حك، ا�س������طررنا لقطع البرنامج قبل 

موعده المقرر بن�سف �ساعة«.
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قطعت خم�س دول عالقاتها الدبلوما�سية 

مع دولة قطر ب�سبب البرنامج، ويتفق اأغلب 

المعلِّقين عل������ى اأن البرنام������ج منتدى تاأخر 

حباطات، كما  ظهوره طوياًل للتنفي�س عن االإ

اأن كثيرين ممن ال يعجبهم ك�س������ف الحقائق 

ن اأن يومه قد حان. يقولون االآ

أبن������اء ديانة ال�س������ابئة المندائيين  أدان ا ا

الت�سريحات التي اأدلى بها اأحد ال�سخ�سيات 

الت������ي اأح�س������رها في�س������ل القا�س������م ف������ي 

برنامجه االتجاه المعاك�س، حيث و�س������ف 

خير ديانة ال�س������ابئة بنعوت غير  ه������ذا االأ

و�ساط المثقفة  أثار ا�سمئزاز االأ �سحيحة ما ا

في العالم العربي والعراقي وال �س������يما بين 

نها اإ�ساءهَ  أبناء ديانة ال�سابئة المندائيين الأ ا

لديانة �سماوية وب�سكل علني والترويج لقتل 

أبناء ه������ذه الديان������ة في الع������راق وقد قام  ا

رئي�س ديانة ال�سابئة المندائيين في العراق 

والعالم ف�س������يلة الكنزبرا ال�سيخ �ستار جبار 

حلو �ساميي االحترام اإلى اإ�سدار بيان بذلك 

»الكنزبرا �س������تار جبار حلو رئي�س ال�س������ابئة 

المندائيي������ن ف������ي العراق والعالم: ن�س������جب 

ت�س������ريحات وردت ف������ي برنام������ج االتج������اه 

المعاك�س بقناة الجزيرة«. 

هذا ا�ستهالل اأولي اقتب�سناه من المو�سوعة 

الحرة حي������ث عرفت به على هذه ال�س������اكلة، 

فماذا يقول الدار�سون والمتابعون له؟

م �س������يئاً اإاّل ال�س������راخ والِفتْنَة  ه������ل ق������دَّ

أ�ساء اإلى اآداب الحوار، ولم يخرج  واالنق�سام وا

طار  ولى عن هذا االإ من يومه اأو حلقت������ه االأ

الذي ر�سم له، وحانت �ساعة قطافه؟

�سيرة م�سبوهة 

ولى من البرنامج بتاريخ  ������ت الحلقة االأ بُثَّ

)8(ني�سان عام )2005م( وكان يوم الجمعة، 

أ في�س������ل القا�س������م البرنامج با�س������تقبال  بدا

�س������تديو، واإما خارجه،  �س������يفين، اإما في االأ

وغالب������ا ما يتعمد مع������دو البرنامج اأن يكون 

ال�س������يفان من اتجاهات متناق�س������ة بهدف 

خلق �س������جار بينهما كما ترى نهوند عي�سى، 

طبعاً ال�س������جار ال الحوار في �سياق الحلقة، 

�س������تديو باألوان متنافرة و�س������يقاً،  ويظهر االأ

وهو يعطي انطباعاً بخن������ق الحوار، ويبعده 

راء، وفتح  عن الرحابة في النقا�س وتبادل االآ

فاق للموا�س������يع المطروحة، وكاأنه ي�سير  االآ

تحت ال�سغط ويكاد ينفجر بمن في داخله.

ن وبعد ع�سرة اأعوام على انطالقته،  واالآ

�س������لوب  ������ر ف������ي البرنامج واالأ م������ا الذي تغيَّ

والمو�س������وعات، هل زاد من من�سوب الحوار 

الح�س������اري اله������ادف اإلى زرع قي������م المحبة 

أ�س�س لثقافة ال�سراخ  أنه ا أم ا لفة والتنوير، ا واالأ

ى البرنامج  دَّ
أ التي على ما يبدو اأجدت نفعاً، وا

وظيفت������ه كما يجب، ال ب������ل اإن الفعالية التي 
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أ�س�س لها، زادت بعد الحرب العدوانية على  ا

�سورية وظهر وجه القا�سم الوح�سي، وانف�سح 

دوره الكارثي لي�س على �س������ورية وحدها، بل 

�س������ا�س الق�س������ية  على الق�س������ية العربية االأ

الفل�س������طينية، حي������ث تتكرر الزم������ة يرددها 

القا�سم )�سرعتونا بالق�سية .....(.

وخي������ر م������ا يخل�س اإلي������ه المتاب������ع بعد 

ع�س������رة اأعوام من انطباع ودرا�س������ة وموقف 

له������ذا البرنامج ما قالته نهوند عي�س������ى: في 

جمال، ا�س������تخدم القا�س������م ف������ي برنامجه  االإ

حداث ذات  برهان الم�س������هد المرتب������ط باالأ

عالمي  الطابع ال�سراعي، فبدا اأن النمط االإ

الممت������زج بالنمط الم�س������هدي هو ال�س������ائد، 

فكانت لغة البرنامج تتالعب بالتناق�س������ات 

بطريق������ة عبثية الهثة وراء �س������يوف لديهم 

اال�س������تعداد للتط������رف والمبالغ������ة والتعميم 

أنهم  بطريقة مم�س������رحة مقدمة اإياهم على ا

ممثلون للنخب العربية، فبدا كالمهم رمزياً 

�سعارياً قاباًل لال�ستهالك ال�سريع.

عالم  وبعد هذا ن�ست�س������فُّ من اأحوال االإ

الف�سائي العربي الذي تحول من الر�سالة اإلى 

أداة انق�سام  الدور الم�سبوه، ارت�سى اأن يكون ا

وتبعية، و�س������يفاً ي�س������رب رقاب المواطنين، 

وال�س������يما على الف�س������اد والمف�سدين، اإعالم 

ا�س������تهلك كل م������ا ه������و نبيل ف������ي مجتمعنا 

أَح������لَّ مكانه القي������م ال�س������لبية البالية ونكاأ  وا

جراحاً وقيحاً، ولم يكن بم�س������توى التحدي، 

أقّل فتكاً عم������ا قام به معدو البرامج  ولي�س ا

ال�سيا�س������ية والدينية، هذا ما يمكن الوقوف 

عنده قريباً.

عالمية ي�سرى ح�سونة، المو�سوعة الحرة ويكبيديا. - مدونة اأمين، واالإ

- قراءة في ثقافة الف�س������ائيات العربية، الوقوف على تخوم التفكيك، نهوند القادري عي�س������ى، مركز درا�س������ات 

الوحدة العربية، بيروت، )2008م(.

عالم الف�سائي ندوة نقا�سية، مركز درا�سات الوحدة العربية، )2004م(  - العرب واالإ

أ�سمالية العالمية وموت الديمقراطية، نورينا هيرت�س: ترجمة �سدقي حطاب، �سل�سلة  - ال�سيطرة ال�سامتة، الرا

عالم المعرفة، الكويت، )2007م(.

اإحاالت: مواقع ال�صابكة
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ديان في جامعة �ضيدي محمد بن عبد اهلل – فا�س – المغرب. باحث واأ�ضتاذ الأ

العمل الفني: الفنان علي الكفري.

❁

الفكر الديني اليهودي وجرائم ال�صهيونية

د. �سعيد عبيدي

❁

نَّ م������ا يق������ع اليوم من تقتيل وت�ش������ريد  إِ ِاإِ

د �شعب شد �شعب شد �شعب  ش������فية عرقية في قطاع غزة و�ش������فية عرقية في قطاع غزة و� ������فية عرقية في قطاع غزة و�ش������فية عرقية في قطاع غزة و�ش شوت�شوت�

ال حول له وال قوة ك�ش������ف عن واقع وحقائق 

ظلت تمار�������س من قديم الزم������ان اإلى اليوم 

في اإ�ش������ارة قوية اإلى غياب لمنظومة القيم 

إخالقي������ة لدى اليهود، وفي اإ�ش������ارة كذلك  إخالقي������ة لدى اليهود، وفي 
االأ

������ة« ش������ة« ش������ة«  ش المقد�ش المقد� س������و�س������و�س ������و�ش������و�ش شلى انعكا�س تعاليم »الن�شلى انعكا�س تعاليم »الن� اإ

شوعلى الحياة اليومية لهذا ال�ش������عب، وال�شوعلى الحياة اليومية لهذا ال�ش������عب، وال�شوؤال 

جابة عنه  نحاول اشنحاول اشنحاول االإ شالمطروح اليوم والذي �شالمطروح اليوم والذي �

������يل ش������يل ش������يل  ش�ش� اف������ي هذا المقال هو هل هناك من تاف������ي هذا المقال هو هل هناك من تاأ

������رائيل اليوم في البالد ش������رائيل اليوم في البالد ش������رائيل اليوم في البالد  ش�ش� ديني لما تقوم به اإ
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������ة وكيف ت�شرعن القتل في ش������ة وكيف ت�شرعن القتل في ش������ة وكيف ت�شرعن القتل في  شالعربية المقد�شالعربية المقد�

حق �شعب اأعزل واأمام اأعين المنتظم الدولي 

يب شيب شيب اأو رقيب؟ شمن دون ح�شمن دون ح�

ا������ا������األة اإف������راط اليهود ف������ي القتل  ������ش������ش شلعل م�شلعل م�

������ائل ش������ائل ش������ائل  شكثر الم�شكثر الم� أ برياء من ا إواإزه������اق اأرواح الأ إو

ر الحديث و�شيوعا، »فقد شر الحديث و�شيوعا، »فقد شر الحديث و�شيوعا، »فقد  شانت�شارا في الع�شانت�شارا في الع�

إل العديد من ال�شراح الدينيين اإلى نتيجة   ال العديد من ال�شراح الدينيين اإل العديد من ال�شراح الدينيين  ل العديد من ال�شراح الدينيين شل العديد من ال�شراح الدينيين ش شتو�شتو�

أنه في حالة الحرب، يمكن  »منطقية » وهي ا

إ������بين اإلى �ش������عب  إ������بين  ������بين ش������بين ش شبل  يجب قتل جميع المنت�شبل  يجب قتل جميع المنت�

مع������اد ... ومنذ ع������ام )1973م( اأذيعت هذه 

إ������ع لإ������ع لر�ش������اد الجنود  ������ع لش������ع لش شالعقيدة على نطاق وا�شالعقيدة على نطاق وا�

ريح لهم بالقتل، بل هم شريح لهم بالقتل، بل هم شريح لهم بالقتل، بل هم  ش������رائيليين والت�ش������رائيليين والت� ������رائيليين والت�ش������رائيليين والت�ش ش�ش� الإ

اماماأمورون وفق اأح������كام الهالخاه بقتل حتى 

المدنيين الطيبين، اأي الذين يبدو ظاهريا، 

)1(
أنهم طيبون«. ا

������ادر عن قي������ادة المنطقة ش������ادر عن قي������ادة المنطقة ش������ادر عن قي������ادة المنطقة  شوفي كتيب �شوفي كتيب �

رائيلي والتي ت�شمل شرائيلي والتي ت�شمل شرائيلي والتي ت�شمل  ش�ش� إطى في الجي�ش الإطى في الجي�ش ال طى في الجي�ش الشطى في الجي�ش الش شالو�شالو�

ول في  فة الغربية كتب الكاهن الشفة الغربية كتب الكاهن الشفة الغربية كتب الكاهن الأ شمنطقة ال�شمنطقة ال�

القيادة ما يلي: عندما تلتقي قواتنا بمدنيين 

أو  ������اخنة ش������اخنة ش������اخنة ا شو خالل مالحقة �شو خالل مالحقة � أ خالل الحرب ا

أولئ������ك المدنيين  كدا وكدا وؤكدا اأن ا وغزو ولم يك������ن موغزو ولم يك������ن م

غير قادرين على اإيذاء قواتنا، فوفق اأحكام 

لخ������اه يمكن، لخ������اه يمكن، ل، بل يجب قتلهم، والثقة  الهال

بعرب������ي غير جائزة في اأي ظ������رف حتى اإذا 

)2(
ر.شر.شر. شنه متح�شنه متح� ا با باأ اأعطى انطباعاً

ش������و�ش������و�ش التوراة نجد اأن  ������و�ش������و�ش شلى ن�شلى ن� وبالرجوع اإ

تحريم القتل والحفاظ على العالقات العامة 

َوَرَد �س������راحة في الو�سايا الع�سر حيث جاء 

فيها: » الَ تَْقتُْل. الَ تَْزِن. الَ تَ�ْس������ِرْق. الَتَ�ْسَهْد 

. الَ تَ�ْستَِه بَيَْت َقِريِبَك.  َعلَى َقِريِبَك �َسَهاَدةَ ُزوٍر

، َوالَ  أََمتَُه ، َوالَ ا أَةَ َقِريِبَك، َوالَ َعبَْدهُ الَ تَ�ْستَِه اْمَرا

 ،
)3(

ا ِلَقِريِبَك« ثَْوَرهُ، َوالَ ِحَماَرهُ، َوالَ �َس������يًْئا ِممَّ

أكثر دقة  لكن بالرجوع اإلى ن�س������و�س اأخرى ا

نج������د اأن الفكر الدين������ي اليهودي يوؤكد على 

اأن اهلل تعال������ى وعد »�س������عبه المختار« على 

 )6(
 ويعق������وب

)5(
 واإ�س������حاق 

)4(
ل�س������ان اإبراهي������م

باأر�س ي�سكنها ال بد له اأن ي�ستبيح 
 )7(

ومو�س������ى

مر قتل كل  من اأجلها كل �س������يء واإن تطلب االأ

بني الب�سر.

ف������اإذا اأحلنا ما يقع اليوم في قطاع غزة 

على ن�سو�س العهد القديم فاإننا �سنجد له 

تاأ�س������ياًل قديماً يحث اليهود على ت�س������فية 

عرقية لل�سعوب المعادية التي تقف في وجه 

تحقيق هذا الوعد المتمثل في وطن قومي 

يجمع �س������تاتهم ويوح������د فرقتهم اإذ ورد في 

�سفر العدد ما يلي : » فتجندوا على مديان 

كما اأمر الرب وقتلوا كل ذكر، وملوك مديان 

قتلوهم فوق قتاله������م ... واأحرقوا مدنهم 

بم�ساكنهم وجميع ح�سونهم بالنار، واأخذوا 

كل الغنيم������ة والنه������ب من النا�������س والبهائم 

أت������وا اإلى مو�س������ى ... فقال لهم مو�س������ى:  وا

ن اقتلوا كل  أنثى حية ؟ فاالآ أبقيتم كل ا ه������ل ا

أة عرفت رجال  طف������ال وكل امرا ذكر من االأ
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، فهذا الن�������س وغيره كثير 
)8(

بم�س������اجعة« 

يبين لنا جلياً مدى تاأثر اليهود في الع�س������ر 

الحدي������ث بتعاليم العه������د القديم وعن دور 

هذه الن�س������و�س في اإف�ساد عقيدة واأخالق 

معتنقيها وت�س������جيعهم عل������ى القتل من دون 

�سفقة اأو رحمة.

اإنَّ م������ا يقع اليوم ف������ي قطاع غزة ما هو 

م�س في  �سل لما وقع باالأ اإال ن�س������خة طبق االأ

أبريل )1948م(  دير يا�سين اإذ في م�س������اء 9 ا

منة  فوجئ������ت القري������ة العربية الم�س������لمة االآ

بيجي������ن  بزعام������ة  اليهودي������ة  بالع�س������ابات 

فكانت النتيجة )250(  اإن�س������انا ذبحوا وُمثل 

باأج�س������امهم فقطعت اأو�سال البع�س وبقرت 

طفال الر�س������ع فقد  ا االأ مَّ
أ بط������ون الحبالى، ا

ذبحوا في اأح�س������ان اأمهاتهم واأمام اأعينهم، 

������ا من بق������ي على قيد الحياة من الن�س������اء  مَّ
أ ا

والبنات الم�سلمات فقد جردوهم من ثيابهم 

وو�سعوهن في �سيارات نقل مفتوحة وطافوا 

بهن في �س������وارع القد�س يعر�سوهن ل�سخرية 

.
)9(

اليهود واإهانتهم«

ر�س العربية  اإنَّ االحتالل ال�سهيوني لالأ

المقد�سة خلَّف محطات دموية دن�ست تاريخ 

مثلة تكاد ال تُح�س������ى في  م������ة، واالأ ه������ذه االأ

كثر دموي������ة في تاريخ  بع�س المحط������ات االأ

اليه������ود والتي توؤك������د اأن القتل والت�س������فية 

العرقية م�ست�سرية في الدين اليهودي الذي 

توؤكد ن�سو�س������ه »المقد�سة« على هذا الفعل 

:
)10(

وتزكيه

- ففي عام )1970م( ق�س������فت اإ�سرائيل 

مدر�سة بحر البقر بال�س������رقية وقتلت )45( 

برياء. طفال وجرحت )36(اآخرين من االأ

- وفي عام )1982م( ارتكب اليهود مذبحة 

ب�سعة في �سبرا و�ساتيال راح �سحيتها)3296( 

طفال وال�سيوخ. من الن�ساء واالأ

- وف������ي ع������ام )1994م( قام م�س������توطن 

براهيمي  يهودي بالهجوم على الم�س������جد االإ

وقتل 29 م�سلماً وهم ي�سلون.

- وف������ي عام )1996( قامت اإ�س������رائيل 

بمذبح������ة »عناقي������د الغ�س������ب« التي دكت 

جنوب لبن������ان وقتل فيه������ا 106 مواطنين 

ن في  برياء، وما يحدث االآ لبنانيي������ن من االأ

العراق وفي قطاع غ������زة وغيرهما يحجم 

الل�سان عن التكلم.

 ه������ذا وقد جاء ف������ي كت������اب » اليهود« 

لزهدي الفاتح على ل�سان �سموئيل روث، اأن 

كتاب ال�سالة اليهودي يعتبر الخطايا التالية 

مغفورة لليهودي دينيا من دون اأي �س������روط 

غيار   وفي مقدمتها قتل االأ
)11(

في يوم كيبور

مميين اإ�س������افة اإلى: اقتراف الخطايا  أو االأ ا

في �س������فاح القربى بف�سق وفجور، ا�سطهاد 

الجار، االجتماع القتراف الزنا الجماعي، 

�س������هادة الزور، العنف، الجح������ود والكذب، 



الفكر الديني اليهودي وجرائم ال�صهيونية

��� 2015    ت�شرين الثاين   2015    ت�شرين الثاين   2015 626العــدد   626العــدد   626

من������ح الر�س������اوى واأخذها، االفت������راء، الربا 

واالبتزاز، االغت�س������اب، الغطر�سة والتكبر، 

الوقاح������ة، خيانة الجار، الق�س������م باأيمانات 

. فاإذا كان 
)12(

كاذب������ة، االختال�س وال�س������رقة

أينا  القتل مغفورا بال�س������الة فال عجب اإذا را

بية. ما يقع اليوم في قطاع غزة االأ

أباحت التوراة اإبادة كل اأخ�سر وحرق  لقد ا

كل ياب�س من اأجل الحرب بغر�س اال�س������تيالء 

ر�س المقد�س������ة، بل كان ذلك مفرو�سا  على االأ

عليهم كما ذكرت التوراة اإذ اأمر الرب ي�س������وع 

بحرب مدينة عاي وفق تعاليم محددة ا�ستجاب 

أ�سباب اال�ستيالء  لها ي�س������وع حتى تي�س������رت له ا

منة التي قتل ملُكها و�سبي  على هذه البلدة االآ

ن�ساوؤها واأطفالها وهتكت حرمتها دون مراعاة 

.
)13(

م�ساعر اأي اأحد منها

غ������رب من هذا كله والذي ال يمكن اإال  واالأ

اأن نق������ف اأمامه منده�س������ين ومنبهرين هو اأن 

داُود الملك النبي قام في اأحد حروبه من اأجل 

ر�س المقد�س������ة بالتعذيب والتمثيل بالقتلى  االأ

������ْعَب  في م�س������هد يدمي القلوب »واأخرج  ال�سَّ

الَِّذي ِفيَها َوَو�َس������َعُهْم تَْحَت َمنَا�ِس������يَر َونََواِرِج 

 ، ُجرِّ أَتُوِن االآ ُهْم ِفي ا أََمرَّ ُو�ِس َحِديٍد َوا
َحِديٍد َوُفوؤ

وَن. ثُمَّ َرَجَع  َوهَكَذا �َسنََع ِبَجِميِع ُمُدِن بَِني َعمُّ

.
)14(

أُوُر�َسِليَم«  لَى ا ْعِب اإِ َداُوُد َوَجِميُع ال�سَّ

اإنَّ ما يمكن ا�ستخال�س������ه من هذه الدرا�سة 

ه������و اأن ما يقوم به اليهود في قطاع غزة ما هو 

اإال تطبيق لما جاءت به ن�سو�س الكتاب المقد�س 

والذي انعك�ست محتوياته على حياتهم اليومية 

طفال وال  لذلك ال نجدهم ياأبهون ل�س������راخ االأ

الم الثكالى، فاإذا كان ملوكهم وفق معتقدهم  الآ

عاثوا في البالد ف�س������اداً فال �س������ير اإن �ساروا 

هم على طريقهم ونهجه������م واإن كان ذلك على 

برياء والم�ست�سعفين.  ح�ساب االأ

اإ�س������رائيل �س������احاك، التاريخ اليهودي، الديانة اليهودية، وطاأة ثالثة اآالف �سنة، ترجمة: �سالح علي �سوداح،   -1

ولى،)1995م(، �س: 121. بي�سان للن�سر والتوزيع، بيروت، الطبعة االأ

الكولونيل الحاخام اأفيدان زميل، طهارة ال�س������الح في �س������وء الهاالخاه، قيادة المنطقة الو�سطى،)1973م(،   -2

�س: 12.

3-  �سفر الخروج: 2/20 -17.

لًها لََك َوِلنَ�ْس������ِلَك ِمْن  ُكوَن اإِ أَبَِديًّا، الأَ أَْجَياِلِهْم، َعْهًدا ا أُِقيُم َعْهِدي بَيِْني َوبَيْنََك، َوبَيَْن نَ�ْس������ِلَك ِمْن بَْعِدَك ِفي ا 4-  »َوا

لَهُهْم.« �س������فر  أَُكوُن اإِ أَبَِديًّا. َوا أَْر�ِس َكنَْعاَن ُملًْكا ا أَْر�َس ُغْربَِت������َك، ُكلَّ ا أُْعِطي لََك َوِلنَ�ْس������ِلَك ِمْن بَْعِدَك ا بَْع������ِدَك. َوا

التكوين: 8-7/17«.

الهوام�ش
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أَِفي ِبالَْق�َس������ِم  أُْعِطي َجِميَع هِذِه الِْباَلِد، َوا نِّي لََك َوِلنَ�ْس������ِلَك ا أُبَاِرَكَك، الأَ أَُكوَن َمَعَك َوا ْر�ِس َفا ْب ِفي هِذِه االأَ 5-  »تََغرَّ

أُْعِطي نَ�ْسلََك َجِميَع هِذِه الِْباَلِد، َوتَتََباَرُك ِفي  َماِء، َوا أَُكثُِّر نَ�ْس������لََك َكنُُجوِم ال�سَّ أَِبيَك. َوا بَْراِهيَم ا أَْق�َس������ْمُت الإِ الَِّذي ا

ْر�ِس ». �سفر التكوين: 4-3/26. أَُمِم االأَ نَ�ْسِلَك َجِميُع ا

بَْراِهيَم لََك  ������ُعوِب. َويُْعِطيَك بََرَكَة اإِ َواهللُ الَْقِدي������ُر يُبَ������اِرُكَك، َويَْجَعلَُك ُمثِْمًرا، َويَُكثُِّرَك َفتَُكوُن ُجْمُهوًرا ِمَن ال�سُّ  -6

بَْراِهيَم«.�سفر التكوين:5-3/28. أَْعَطاَها اهللُ الإِ أَْر�َس ُغْربَِتَك الَِّتي ا َوِلنَ�ْسِلَك َمَعَك، ِلتَِرَث ا

بُّ َجِميَع  أََراهُ الرَّ أَِريَحا، َفا أْ�ِس الِْف�ْس������َجِة الَِّذي ُقَبالََة ا لَى َرا لَى َجَبِل نَبُو، اإِ آَب اإِ 7-  »َو�َس������ِعَد ُمو�َس������ى ِمْن َعَربَاِت ُموا

 ، لَى الَْبْحِر الَْغْرِبيِّ أَْر�ِس يَُهوَذا اإِ ������ى، َوَجِميَع ا أَْفَراِيَم َوَمنَ�سَّ أَْر�َس ا لَى َداَن، َوَجِميَع نَْفتَاِلي َوا ْر�������سِ ِمْن ِجلَْعاَد اإِ االأَ

أَْق�َس������ْمُت  ْر�ُس الَِّتي ا  االأَ
َ
: »هِذِه ِهي بُّ لَى �ُس������وَغَر. َوَقاَل لَُه الرَّ أَِريَحا َمِدينَِة النَّْخِل، اإِ اِئَرةَ بُْقَعَة ا َوالَْجنُوَب َوالدَّ

يَّاَها ِبَعيْنَيَْك.« �سفر التثنية:4-1/34. أََريْتَُك اإِ أُْعِطيَها. َقْد ا �ْسَحاَق َويَْعُقوَب َقاِئاًل: ِلنَ�ْسِلَك ا بَْراِهيَم َواإِ الإِ

8-  �سفر العدد : 31 / 7 – 19.

ن�سانية، دار ال�سفا للطباعة والن�سر، القاهرة،  9-  �سعد الدين ال�سيد �سالح، العقيدة اليهودية وخطرها على االإ

الطبعة الثانية،)1990م(، �س: 30، نقال عن : اليهود والجريمة لعبد المن�سف محمود، �س : 74.

أًة وتاريخاً، دار التقوى للن�س������ر والتوزيع، �س:86-87. ولمزيد من التو�سع  10-  �س������فوت ال�س������وادفي، اليهود ن�سا

ينظر كتاب »ال�س������هيونية والعنف لعبد الوهاب المي�س������يري، دار ال�س������روق، الطبعة الثانية،)2002م( والذي 

خ�س�������س فيه ثالثة ف�سول لر�س������د مجموع الجرائم التي ارتكبها اليهود في الفترة الممتدة بين )1948م( 

ق�سى.  وفترة انتفا�سة االأ

أو يوم الكفارة، وهو اليوم العا�سر من �سهر ت�سرين ويبداأ هذا العيد  11- يوم كيبور: وي�سمى كذلك يوم الغفران ا

قبيل غروب ال�س������م�س من اليوم التا�س������ع من �س������هر ت�سرين وي�س������تمر اإلى ما بعد غروب �سم�س اليوم التالي، 

ويجب فيه ال�سيام لياًل ونهاراً وعدم اال�ستغال باأي �سيء فيما عدا العبادة، بحيث تكمل طهارة اليهود وتغفر 

لهم �س������يئاتهم عن الما�س������ي ويعدون ال�ستقبال عام جديد. )انظر: اأحمد �س������لبي، اليهودية، مكتبة النه�سة 

الم�سرية، القاهرة، الطبعة الثامنة، )1988، �س : 305(.

12- زه������دي الفات������ح، اليهود، �������س: 159 – 160، نقال عن كتاب »اليهود يجب اأن يعي�س������وا«، �س������موئيل روث، 

�س:136.

 ِفي 
ٍ

اِن َعاي �ْسَراِئيُل ِمْن َقتِْل َجِميِع �ُسكَّ ا انْتََهى اإِ لَى يَ�ُسوَع. َوَكاَن لَمَّ ُموا ِبِه اإِ أَْم�َسُكوهُ َحيًّا َوتََقدَّ  َفا
ٍ

ا َمِلُك َعاي َمَّ
أ 13- َوا

 
ٍ

لَى َعاي �ْسَراِئيَل َرَجَع اإِ َنَّ َجِميَع اإِ
أ يِْف َحتَّى َفنُوا، ا يَِّة َحيُْث لَِحُقوُهْم َو�َس������َقُطوا َجِميًعا ِبَحدِّ ال�سَّ الَْحْقِل ِفي الَْبرِّ

أَلًْفا، َجِميُع   َع�َسَر ا
ْ
������يِْف. َفَكاَن َجِميُع الَِّذيَن �َسَقُطوا ِفي ذِلَك الَْيْوِم ِمْن ِرَجال َوِن�َساٍء اثْنَي َو�َس������َربُوَها ِبَحدِّ ال�سَّ

. لِكِن الَْبَهاِئُم َوَغِنيَمُة ِتلَْك 
ٍ

اِن َعاي َم َجِميَع �ُس������كَّ ى َحرَّ َها ِبالِْمْزَراِق َحتَّ . َويَ�ُس������وُع لَْم يَُردَّ يََدهُ الَِّتي َمدَّ
ٍ

أَْهِل َعاي ا

أَبَِديًّا  أَْحَرَق يَ�ُسوُع َعاَي َوَجَعلََها تاَلًّ ا أََمَر ِبِه يَ�ُسوَع. َوا بِّ الَِّذي ا نُْف�ِسِهْم َح�َسَب َقْوِل الرَّ �ْس������َراِئيُل الأَ الَْمِدينَِة نََهَبَها اإِ

لَى َوْقِت الَْم�َساِء.»�سفر ي�سوع:29-23/8«.   َعلََّقُه َعلَى الَْخ�َسَبِة اإِ
ٍ

لَى هَذا الَْيْوِم. َوَمِلُك َعاي َخَراًبا اإِ

14-  �سفر �سموئيل الثاني: 31/12.
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ولى، )1995م(. بي�سان للن�سر والتوزيع، بيروت، الطبعة االأ
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❁ رئي�س الجمعية الكونية ال�ضورية.
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م. فايز فوق العادة

❁

������ية ب�ش������كل ش������ية ب�ش������كل ش������ية ب�ش������كل  ش تندف������ع الغازات ال�شم�ش تندف������ع الغازات ال�شم�

ية شية شية  شاء المجموعة ال�شم�شاء المجموعة ال�شم� اء المجموعة ال�شم�شاء المجموعة ال�شم�ش ش������ل في ف�ش������ل في ف� ������ل في ف�ش������ل في ف�ش شمتوا�شمتوا�

مبتع������دًة عن ال�ش������م�س، وتتكون من ذرات 

ين������ة وبقاي������ا مجم������دة م������ن المج������ال وين������ة وبقاي������ا مجم������دة م������ن المج������ال وؤين������ة وبقاي������ا مجم������دة م������ن المج������ال  وموم

ُ������ي لل�ش������م�س. يُعزى االندفاع ������ي لل�ش������م�س. يعزى االندفاع ������ي لل�ش������م�س. يُعزى االندفاع  ������ي لل�ش������م�س. يش������ي لل�ش������م�س. يش شالمغناطي�شالمغناطي�

اغط شاغط شاغط  شلى ال�شلى ال� إية اإ إية  ية شية ش شال�ش������ديد للغازات ال�شم�شال�ش������ديد للغازات ال�شم�

د في القوي المتجه نحو الخ������ارج المتولد في القوي المتجه نحو الخ������ارج المتوّلد في 

رعة االندفاع شرعة االندفاع شرعة االندفاع  ش������ي. تغدو �ش������ي. تغدو � ������ي. تغدو �ش������ي. تغدو �ش شكليل ال�شم�شكليل ال�شم� االإ

افة من شافة من شافة من  شوت على م�شوت على م� وت على م�شوت على م�ش ش������رعة ال�ش������رعة ال� ������رعة ال�ش������رعة ال�ش شكبر من �شكبر من � أ ا

ال�شم�س ال تتعدى ماليين قليلة من الكيلو 

اوية حوالى شاوية حوالى شاوية حوالى 800 كيلو  شبح م�شبح م� بح م�شبح م�ش شمترات، وت�شمترات، وت�

أ اء بين الكواكب. تبدشاء بين الكواكب. تبدشاء بين الكواكب. تبدا شمتر/ثانية في الف�شمتر/ثانية في الف�

�سرعة االندفاع بالتناق�ص على م�سافة من 

صم�صم�ص تتجاوز 15000 مليون كيلو متر.  م�سم�س سال�سال�

ث������ر الغازات والمجاالت المغناطي�س������ية وث������ر الغازات والمجاالت المغناطي�س������ية وؤث������ر الغازات والمجاالت المغناطي�س������ية  وتوت

م�س������ية على نحو سم�س������ية على نحو سم�س������ية على نحو  سمن خارج المجموعة ال�سمن خارج المجموعة ال�

بطاء اندفاع الغازات القادمة  إِ ِملحوظ في ِاإِ إِملحوظ في  إملحوظ في  إِ ِ املحوظ في ِاإِملحوظ في 

َّ. تبيَّن للعلماء . تبين للعلماء . تبيَّن للعلماء اأن التوازن في  ص������م�ص������م�ص ������م�س������م�س سمن ال�سمن ال�

م�سي ال يتحقق سم�سي ال يتحقق سم�سي ال يتحقق اإالَّ بتمدد هذا  سكليل ال�سكليل ال� االإ

������اء بي������ن الكواكب. لقد س������اء بي������ن الكواكب. لقد س������اء بي������ن الكواكب. لقد  سكليل في الف�سكليل في الف� االإ

كليل  ������ة بتم������دد اس������ة بتم������دد اس������ة بتم������دد االإ ست النماذج الخا�ست النماذج الخا� اتنباتنباأ

بالقيم المتزايدة ل�س������رعات التمدد والتي 

ل سل سل اإلى 1000 كيلو متر/ثانية بعيداً سقد ت�سقد ت�

صم�صم�ص. م�سم�س سعن ال�سعن ال�
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للغازات  المعمق������ة  الدرا�س������ات  ب������داأت 

م�س������ية منذ مطلع ال�ستينيات من القرن سم�س������ية منذ مطلع ال�ستينيات من القرن سم�س������ية منذ مطلع ال�ستينيات من القرن  سال�سال�

جهزة المحمولة على  ������فت الس������فت الس������فت الأ س������ي. ك�س������ي. ك� ������ي. ك�س������ي. ك�س سالما�سالما�

2������ائية مارينر2������ائية مارينر2 في العام  ������ائية مارينرس������ائية مارينرس سمتن المركبة الف�سمتن المركبة الف�

ُّ������ة بتغيُّر ������ة بتغير ������ة بتغيُّر  ������ة بتغيس������ة بتغيس سنماط هامة خا�سنماط هامة خا� أ )1962م( ع������ن ا

م�سية. ازدادت ال�سرعات سم�سية. ازدادت ال�سرعات سم�سية. ازدادت ال�سرعات  س�سرعات الريح ال�س�سرعات الريح ال�

������كل س������كل س������كل  س كيلو متر/ثانية ب�س كيلو متر/ثانية ب� المالحظة من 400

تدريج������ي حت������ى 700 كيل������و متر/ثانية في 

ون يومين ثم عادت سون يومين ثم عادت سون يومين ثم عادت اإلى النخفا�ض بعد  سغ�سغ�

أيام.  ة ا عدَّ

لاء دورية لاء دورية لندفاع  اء دورية ساء دورية س س�س������جلت مركبات الف�س�س������جلت مركبات الف�

م�س������ية تطابق������ت م������ع الفترة سم�س������ية تطابق������ت م������ع الفترة سم�س������ية تطابق������ت م������ع الفترة  سالغ������ازات ال�سالغ������ازات ال�

أثناءها دورة  ا ض������م�ض������م�ض ������م�س������م�س سالو�سطية التي تنجز ال�سالو�سطية التي تنجز ال�

واح������دة حول نف�س������ها والبالغ������ة حوالى 25

������د العلماء دورية مماثلة للفعالية س������د العلماء دورية مماثلة للفعالية س������د العلماء دورية مماثلة للفعالية  س. ر�س. ر� يوماً

الجيومغناطي�س������ية وعزوها اإلى فعل تيارات 

ضم�ضم�ض وتعبر  م�سم�س سج�سيمة م�س������تمرة تنطلق من ال�سج�سيمة م�س������تمرة تنطلق من ال�

ار سار سار اإليها. سثناء الفترة الم�سثناء الفترة الم� أ ر�ض ا جوار الأ

������ة بالغازات س������ة بالغازات س������ة بالغازات  ستطورت الدرا�س������ات الخا�ستطورت الدرا�س������ات الخا�

م�س������ية ف������ي ال�س������بعينيات والثمانينيات سم�س������ية ف������ي ال�س������بعينيات والثمانينيات سم�س������ية ف������ي ال�س������بعينيات والثمانينيات  سال�سال�

������ي بعد انطالق المركبات س������ي بعد انطالق المركبات س������ي بعد انطالق المركبات  سمن القرن الما�سمن القرن الما�

ائية بايونير وفويجير.سائية بايونير وفويجير.سائية بايونير وفويجير. سالف�سالف�

������ائية س������ائية س������ائية  سبح������رت المركبات الف�سبح������رت المركبات الف� أ عندم������ا ا

بايونير )10(، وبايونير )11(، وفويجير)1(، 

وفويجير )2(، ببطئ نحو الكواكب الخارجية 

������فت تزايداس������فت تزايداس������فت تزايداً سم�س������ية اكت�سم�س������ية اكت� م�س������ية اكت�سم�س������ية اكت�س سمن المجموعة ال�سمن المجموعة ال�

ملحوظ������اً ف������ي تركيز البالزم������ا والمجالت 

دة �سمن االندفاعات  المغناطي�س������ية المجمَّ

الغازي������ة ال�سم�س������ية. ا�س������تمر التزايد حتى 

أ نوع من عدم  تخ������وم كوكب زحل حيث ط������را

التجان�س على بنية هذه االندفاعات. حاول 

العلماء تف�س������ير الظاه������رة باأكثر من نموذج. 

لقد ربطوها بعدد من الظواهر ال�سم�س������ية. 

ر�س������اد المبك������رة عن الخا�س������ة  ك�س������فت االأ

الرئي�سية لتيارات الغازات اأال وهي ال�سرعة 

العالية لدفق هذه الغازات.

بحاث التالية اأن تيارات الغازات  بينت االأ

جزاء  ذوات ال�س������رعات العالية ت�سدر عن االأ

المركزية من البنى المغناطي�سية المفتوحة 

كليل ال�سم�س������ي حيث تنجم ال�سريحة  في االإ

المغناطي�سية المرتبطة عن الطبيعة اأحادية 

القطبية للمجال المغناطي�س������ي الذي ي�سود 

جزاء ويتخللها. بعد اأن غدا بمقدور  تلك االأ

�س������عة  العلماء اأن ي�س������وِّروا ال�س������م�س في االأ

�س������عة ال�سينية، اأظهرت  فوق البنف�سجية واالأ

اللقطات التي توافرت في هذين القطاعين 

من المجال الكهرومغناطي�سي وجود ما دعاه 

كليلية. تتميز  العلماء بعد ذلك بالفجوات االإ

هذه الفجوات بانخفا�������س ملحوظ للكثافة 

كليلية �س������منها، اإذ تبدو خافتة بالن�س������بة  االإ

�سعة ال�سادرة �سواء كانت فوق البنف�سجية  لالأ

بي�س المنت�سر  أو بالن�سبة لل�سوء االأ أو �سينية ا ا

كليل والذي يقوم الَفلَكيون بر�س������ده  ع������ن االإ

أثناء ك�س������وف ال�سم�س. هكذا تبدو الفجوات  ا
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�س������وداء تحده������ا خطوط  كليلي������ة كلطخ  االإ

اإ�س������دار عالية من المناطق المجاورة عالية 

الكثافة �سمن ال�س������ور الملتقطة في قطاع 

�سعة المميزة لدرجة  �سعة ال�سينية وهي االأ االأ

حرارة ت�س������ل اإلى حوالى ملي������ون درجة في 

كليل ال�سم�س������ي حيث يبل������غ طول الموجة  االإ

ة نانو مترات. يكافئ النانو متر جزء من  عدَّ

األف مليون جزء من المتر. 

خل�س العلماء اإثر درا�س������اتهم المتاأنية 

لهذه ال�سور اإلى ا�ستنتاج مفاده اأن المجال 

المغناطي�س������ي ف������ي الفجوات ه������و مجال 

مفتوح اأحادي القطبية المغناطي�سية حيث 

ت�س������ل خطوط المجال المغناطي�س������ي من 

دنى ف������ي الفجوات  المناط������ق المرئي������ة االأ

وتاأخذ طريقها بعيداً عن ال�سم�س اإلى عمق 

الف�ساء الكوني.

الف�س������ائية  المركب������ة  اأن  هن������ا  نذك������ر 

ر�������س في  بايوني������ر )10( انطلق������ت م������ن االأ

)1972/3/3م(، وحلَّقت في جوار الم�ستري 

ف������ي )1973/2/3م(. انطلقت بايونير )11( 

ر�������س في )1973/4/6م(. حلَّقت في  من االأ

جوار الم�ستري في )1974/12/3م( ثم في 

جوار زح������ل ف������ي )1979/9/1م(. انطلقت 

ر�س في )1977/9/5م(.  فويجير )1( من االأ

حلَّقت في جوار الم�ستري في )1979/3/5م( 

)1980/11/12م(.  زح������ل  ج������وار  وف������ي 

ر�س  انطلق������ت المركبة فويجي������ر )2( من االأ

ف������ي )1977/8/20م(. حلَّق������ت بالقرب من 

الم�س������تري في )1979/7/9م( وبالقرب من 

زح������ل في )1981/8/25م(. و�س������لت كوكب 

أورانو�س في )1986/1/24م( وبلغت كوكب  ا

نبتون في )1989/8/25م(.

ماذا ع������ن المج������ال المغناطي�س������ي في 

عل������ى المجاورة  المناط������ق ذوات الكثافة االأ

للفج������وات؟ تتميز البنية المغناطي�س������ية في 

المناطق المج������اورة للفجوات ذوات الكثافة 

�س������د بوجود خطوط  أو ال�س������طوع االأ على ا االأ

مجال مغلقة تربط بين الموا�سع المف�سولة 

عن بع�س������ها في الفوتو�س������فير ال�سم�س������ي. 

ة وكثي������رة والتي ارتكزت  اتفق������ت اأبحاث عدَّ

كليلية على  على اأر�ساد متباينة للفجوات االإ

اأن ظه������ور فجوة بالقرب من خط اال�س������تواء 

ال�سم�س������ي ي������وؤدي اإل������ى ظه������ور ف������ي الريح 

ال�سم�سية المر�سودة في الم�ستوى اال�ستوائي 

اأي بالق������رب من خط اال�س������تواء ال�سم�س������ي 

لتي������ار »ع������ال« يتخلل������ه مجال مغناطي�س������ي 

تماثل قطبيته قطبية المجال المر�سود في 

الفوتو�سفير تحت الفجوة المدرو�سة. 

تُع������زى الكثاف������ة المنخف�س������ة للفجوات 

ب�س������كل مبا�س������ر اإلى طبيعتها المغناطي�سية 

اأحادي������ة القطبية التي ت�س������مح بهرب المادة 

كليلية اإلى الف�ساء الكوني. على العك�س،  االإ

تمن������ع المج������االت المغناطي�س������ية المغلق������ة 

كليل ت�س������رب  خرى من االإ في الموا�س������ع االأ
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البالزما اإلى الف�س������اء الكوني بما يوؤدي اإلى 

بنية اإكليلية كثيف������ة ومكتظة. الحظ العلماء 

أو�س������ع الفجوات واأكثرها ديمومة تحدث  اأن ا

في قطبي ال�سم�س المحددين بمحور دوران 

ال�سم�س حول نف�سها. بقيت الفجوات هناك 

كثر من ثماني �سنوات من اأ�سل دورة البقع  الأ

ال�سم�س������ية التي تبلغ اإحدى ع�س������رة �س������نة. 

أكثر  خيرة هذه وف������ي ا كان������ت الفج������وات االأ

من حال������ة مرتبطة بالمجال المغناطي�س������ي 

ال�س������عيف ثنائي القطبية لل�س������م�س. ف�سرت 

هذه المالحظ������ة الحقيقة الر�س������دية التي 

توؤكد تعاك�س قطبية الفجوات المذكورة في 

ا عن القطبية  مَّ
أ ن�س������في الكرة ال�سم�س������ية. ا

المغناطي�س������ية للفج������وات القريبة من خط 

اال�س������تواء ال�سم�س������ي في اأحد ن�سفي الكرة 

ال�سم�سية، فقد ظهر اأن هذه القطبية تطابق 

قطبي������ة الفجوات في جوار قطب ال�س������م�س 

الواقع في ن�سف الكرة ال�سم�سية المعتبر. 

كانت الفجوات اال�ستوائية تتو�سع اأحياناً 

وتت�س������ل بالفجوة القريب������ة من القطب ذي 

القطبية المغناطي�سية نف�سها فتبدو وكاأنها 

امتداد لفجوة القطب �سوب خط اال�ستواء 

ال�سم�س������ي. اأوح������ى ذل������ك للعلم������اء بوجود 

هند�سة خلفية ب�س������يطة ذات مقيا�س وا�سع 

كليلية ذوات البنية المغناطي�سية  للمناطق االإ

المفتوحة. تمتد هذه الهند�سة حتى اأقا�سي 

ف�س������اء المجموعة ال�سم�س������ية. ال ينف�سل 

ن�س������فا الكرة ال�سم�سية المغناطي�سيان عن 

بع�سهما بمنطقة ا�ستوائية منتظمة عديمة 

المغناطي�س������ية. تفتقر المنطقة الفا�س������لة 

عديمة المغناطي�س������ية اإل������ى اأي انتظام في 

بنيتها، اإذ تبدو ملتفة وملتوية ب�سبب دوران 

ال�س������م�س ح������ول نف�س������ها. هكذا ي������دور مع 

أنماطاً  ال�سم�س ت�س������كيل مغناطي�سي منتجاً ا

متغيرة من القطبية المغناطي�س������ية وفق ما 

يراه را�س������د بعيد �س������اكن في عمق ف�ساء 

المجموعة ال�سم�سية. 

تُعزى التغي������رات الكبيرة في �س������رعات 

الريح ال�سم�س������ية اإلى الت�سكيل المغناطي�سي 

المذكور. تبدو التغيرات المر�سودة مطابقة 

للح�س������ابات النظرية خا�س������ة عندما توؤخذ 

بعي������ن االعتبار الهند�س������ة الخلفي������ة ثالثية 

أتينا على ذكرها. بعاد التي ا االأ

نتط������رق هنا اإلى ال�س������واظ ال�سم�س������ي. 

ي�س������نف العلماء ظاهرة ال�س������واظ ال�سم�سي 

اأهم الظواهر ال�سم�س������ية. تتميز  باعتبارها 

الظاهرة باإطالق كمي������ات كبيرة من الطاقة 

 جول اإلى 
17
تتراوح من حد اأ�سغري قدره 10

 جول وذلك 
25
ح������د اأعظمي قد يتج������اوز 10

عبر فترات زمنية تتراوح من جزء من الثانية 

أو اأكثر من �ساعة. يمتد الحيِّز  وحتى �ساعة ا

الذي ينطلق من ال�س������واظ مئة األف كيلو متر 

تختلف الموجات الكهرمغناطي�سية المرافقة 

لل�سواظ من موجات راديوية كيلومترية غير 
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�سعة  حرارية وحتى موجات بالغة الق�سر كاالأ

أ�سعة غاما. تندفع ج�سيمات �سم�سية  ال�سينية وا

م�سحونة عالية الطاقة اإبَّان ال�سواظ لت�سل 

ر�س في غ�سون ن�سف �ساعة فيما  كوكب االأ

�س������عة الكونية ال�سم�س������ية. تُخلِّف  يُْعَرف باالأ

آثاراً �سلبية منها  �سعة ب�س������ورة عامة ا هذه االأ

ا�سطرابات تطال البث التلفزيوني وحرائق 

ف������ي خطوط نقل النفط ف������ي جوار خطوط 

ر�سي  العر�س البعيدة عن خط اال�س������تواء االأ

وت�س������كل كذلك تهديداً لحياة رواد الف�ساء. 

يتخلق ال�س������واظ ال�سم�سي في المناطق التي 

يتعاظم فيها المجال المغناطي�س������ي لل�سم�س 

حيث يوؤدي اأي ا�سطراب طفيف في المجال 

نها  المذك������ور اإلى تحرير الطاق������ة التي يُخزِّ

المجال في �س������كل �سواظ. تتقارب وتتوا�سل 

خط������وط المج������ال المغناطي�س������ي بما يوؤدي 

اإلى والدة �س������فيحة من تي������ار كهربائي عبر 

بالزما ممتدة. تف�س������ي المقاومة المح�سوبة 

للبالزما اإلى ارتف������اع درجات الحرارة حتى 

ع�سرة ماليين درجة مئوية. تنطلق الموجات 

الراديوية ب�سبب الدوران ال�سريع للج�سيمات 

ال�سم�سية حول خطوط المجال المغناطي�سي. 

�سعة ال�سينية فيرتبط بارتفاع  ا اإ�سدار االأ مَّ
أ ا

درجات الحرارة. يترافق ال�س������واظ ال�سم�سي 

بعدد م������ن التفاعالت الهام������ة منها اندماج 

ك�س������جين لت�س������كيل الفحم  الهيدروجين واالأ

والهلي������وم والهيدروجين م������ن جديد. كذلك 

اندم������اج الهيدروجي������ن والني������ون لت�س������كيل 

أي�س������اً الهيدروجين.  ك�س������جين والهليوم وا االأ

الم�سادة  لكترونات  واالإ لكترونات  االإ تتفانى 

في ال�س������واظ ال�سم�س������ي وتتولد جراء ذلك 

كميات كبيرة من الطاقة.
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2- Munch, G (Editor), The Universe at Large, (1997M), Cambridge Univerity Press.
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�ضحفي وباحث في علوم الطيران. ❁

حكاية الطائرة الّدوارة تلقائيًا

ام ال�شاالتيشام ال�شاالتيشام ال�شاالتي شمحمد ح�شمحمد ح�

❁

ارة تلقائياً(  َّوتوجيرو« )الطائ������رة الدوَّوتوجيرو« )الطائ������رة الدوَّ
 »الأ

هي نوع م������ن الطائرات المروحي������ة التي يتم 

ارة اأفقي������ة غير  َّفيه������ا ا�س������تخدام مروح������ة دوَّفيه������ا ا�س������تخدام مروح������ة دوَّ

دة بمحرك وت������دور تلقائياً بق������وة الهواء  دة بمحرك وت������دور تلقائيام������زودة بمحرك وت������دور تلقائيام������زوَّ

الم������ار خاللها وبا�س������تغالل ق������وى الديناميكا 

������افة س������افة س������افة اإلى مروحة دافعة عمودية  س�س� الهوائية، اإ

������ابهة للمروحة الموجودة س������ابهة للمروحة الموجودة س������ابهة للمروحة الموجودة  سدة بمحرك وم�سدة بمحرك وم� دة بمحرك وم�مزودة بمحرك وم�مزوَّ

في الطائرة المروحية ثابتة الجناح، ووظيفتها 

امين الدفع. ومن �شامين الدفع. ومن �شاأن مفعول الطيران الذاتي  اتاتاأ

������ن الطائرة العمودية من الهبوط ن يمك������ن الطائرة العمودية من الهبوط ن يمّك������ن الطائرة العمودية من الهبوط  أ هذا، ا

اباباأمان عندما تفقد قوتها )المحرك(. وت�ش������به 

وتوجيرو« الطائرة العمودية في مظهرها،  »الأ

ارة فيها يتدفق الهواء خاللها  َّفالمروح������ة الدوَّفالمروح������ة الدوَّ

وتوجيرو« من  رعت »الفيتحق������ق دورانها. اخترعت »الفيتحق������ق دورانها. اختُرعت »الأ
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�سباني »خوان دي ال ثييرفا«،  بل المهند�س اقبل المهند�س اِقبل المهند�س االإ

ايجاد طائرة تطير بايجاد طائرة تطير باأمان خالل  الخالل �س������عيه الخالل �س������عيه الإ

ول في التا�سع  َّال�سرعة البطيئة، وتمَّال�سرعة البطيئة، وتمَّ تحليقها االأ

من كانون الثان������ي/ يناير من عام 1923م في 

حقل طي������ران »كواترو فينتو�������س« في مدريد. 

������به طائرات اليوم ذات س������به طائرات اليوم ذات س������به طائرات اليوم ذات  سوكانت تلك الطائرة ت�سوكانت تلك الطائرة ت�

دة  دة نها كانت مزودة نها كانت مزوَّ َّنها كانت مزوَّ جنحة الثابتة، من حي������ث اإ
االأ

بمروحة تدور بمحرك )في مقدمتها(، ومروحة 

عديمة المحركات فوق هيكلها، تكفالن تحليق 

الطائرة في الجو. الن�س������خة الالحقة من هذه 

الطائرة اخترعها الرو�س������ي الدكت������ور »اإيغور 

بين�س������ي�س«، وكان محركها ومروحتها الدافعة 

خرة الطائرة. وخرة الطائرة. وؤخرة الطائرة.  وفي موفي م

ارة تلقائيًا؟  ارة تلقائياما هي الطائرة الدوارة تلقائياما هي الطائرة الدوَّ َّما هي الطائرة الدوَّ

وتوجيرو« هي نوع من الطائرات  اإذن »االأ

������به الطائ������رة س������به الطائ������رة س������به الطائ������رة  س«، ت�س«، ت� Rotorcraft« ارة َّال������دوَّال������دوَّ
ارة  َّالعمودي������ة من حيث وج������ود مروح������ة دوَّالعمودي������ة من حيث وج������ود مروح������ة دوَّ

اأفقية، وعدم وجود جناح ثابت، واإن اختلفت 

عنها قلياًل في طريقة عملها، فحركة الهواء 

أريا�س������ها،  وتوجيرو تدير ا المار بمروح������ة االأ

وذلك كما تفع������ل الرياح بالطاحونة الهوائية، 

موؤّمنًة بذلك قوة رفع اإ�سافيَّة للطائرة تمّكنها 

قالع من م�سافة  من الطيران البطيء، ومن االإ

أنها ت�س������به الطائرة التقليدية  ق�س������يرة. كما ا

في �س������كل هيكلها، من حي������ث وجود مروحة 

أو موؤخرته( وذيل  دافع������ة )في مقدمة الهيكل ا

ودف������ة... ولكنه������ا تختلف عنها ف������ي طريقة 

طيرانه������ا، وف������ي ع������دم وجود جن������اح ثابت. 

وم�سطلح طائرة »Autogyro« الذي ُعرف 

أ�سماء  �سبانية(، له ا ب� »Autogiro« )باللغة االإ

 »Gyrocopter«و »Gyroplane« عدة مثل

 »Autogiro« والتعبي������ر .»Rotaplane«و

 Cierva« كان م�سجاًل كعالمة تجارية ل�سركة

 »Gyrocopter« والتعبي������ر   ،»Autogiro
كان م�س������تخدماً من قبل »اإي بورك ويلفورد« 

ر طائرة »Gyroplane« التي كان  الذي طوَّ

قد �س������ممها »ري�س������يلر كريزر«، والتي كانت 

ول  ق، وذلك في الن�سف االأ ار مع�سَّ دة بدوَّ مزوَّ

من القرن الع�سرين. والحقاً، تمَّ تبني التعبير 

خي������ر »Gyroplane« كعالم������ة تجاري������ة  االأ

لطائرة »بيب�سين«. 

وبينم������ا تطي������ر الطائ������رة العمودية بقوة 

ارة  أريا�������س( المروحة الدوَّ أن�س������ال )ا دوران ا

�س������فل، فاإن اأن�سال  التي تدفع الهواء اإلى االأ
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وتوجيرو تعمل بالطريقة  ارة لالأ المروحة الدوَّ

نف�س������ها التي تق������وم بها اأجنح������ة الطائرات 

ال�سراعية تقريباً، وذلك بتغيير زاوية الهواء 

على  ن�س������ال بت������وازن اإلى االأ عبر تحريك االأ

�سفل.  واالأ

وتوجيرو ع������ن الطائرة  ������ز االأ اإنَّ م������ا يميِّ

ارة تدور  العمودي������ة ه������و اأن مروحتها ال������دوَّ

تلقائي������اً نتيجة مرور هواء �س������اعد خاللها، 

وتكون ردة الفعل المتولدة عن هذا التكوين 

يروديناميكي هي رفع الطائرة في الجو.  االإ

دة بمحرك  أّما المروح������ة العمودية الم������زوَّ ا

مام،     فوظيفته������ا توليد ق������وة الدفع اإل������ى االأ

وتتو�سع هذه المروحة ومحركها اإما بمقدمة 

وتوجيرو،  هيكل الطائرة في بع�س نماذج االأ

أو بموؤخرة الهي������كل في نماذج اأخرى. بينما  ا

في الطائرة العمودية يجبر المحرك اأن�سال 

ارة على الدوران فتدفع الهواء  المروحة الدوَّ

�س������فل، ما ينتج عنه رفع الطائرة في  اإلى االأ

الج������و. وعلى خالف الطائرة العمودية، فاإن 

وتوجيرو تحتاج اإلى مدرج  معظم نم������اذج االأ

ق������الع، ولكنها قادرة على الهبوط هبوطاً  لالإ

ق�سيراً جداً. 

العمودي������ة  بالحرك������ة  التحك������م  ويت������م 

ارة  وتوجي������رو عبر اإمالة المروح������ة الدوَّ لالأ

اأماماً اأو خلفاً مع زيادة اأو تخفي�س �س������رعة 

������ا التحكم  مَّ
أ دوران المروح������ة العمودي������ة. ا

أو  باالتج������اه فيتم باإمال������ة المروح������ة يميناً ا

ي�ساراً وبم�ساعدة دفة الذيل، وخ�سو�ساً عند 

ال�سرعات المنخف�سة. 

وتوجيرو ي�ستعين الطيار بثالث   ولقيادة االأ

اأدوات رئي�س������ية هي: »ع�سا التحكم، دوا�ستا 

الدفة و�سمام المحرك«. فع�سا التحكم تميل 

ارة في االتجاهات كافة لتدعم  المروحة الدوَّ

الميل اإلى االتجاه المطلوب، ودوا�ستا الدفة 

ام المحرك  ن التحكم باالتجاه، اأما �س������مَّ توؤمِّ

فيتحكم بقوة المحرك. وهناك اأدوات اأخرى 

ار، ووظيفتها  اإ�س������افية، مثل قب�سة نقل الدوَّ

قالع والتحكم  ت�سريع دوران المروحة قبل االإ

باأن�سال المروحة. 

وتوجيرو  لالأ رئي�سيان  ت�سميمان  وهناك 

كثر �سيوعاً بينهما هو الت�سميم  الحديثة، االأ

الذي توجد فيه المروحة الدافعة والمحرك 

�س������ارية الطي������ار والمروحة ال������دوارة، وهو 

الت�س������ميم ال������ذي اأوج������ده الدكت������ور »اإيغور 

بين�سي�س« بعد الحرب العالمية الثانية والذي 

اأخذ باالنت�سار الوا�سع بعدئذ. اأما الت�سميم 

الثاني فهو الذي توجد فيه المروحة الدافعة 
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والمحرك في جبهة الطائرة، وهو الت�سميم 

ولى  أكثر �س������يوعاً ف������ي النماذج االأ الذي كان ا

وتوجيرو، ثم اأ�س������بح قليل اال�ستخدام  من االأ

فيما بعد، وخ�سو�س������اً بعد ظهور الطائرات 

العمودي������ة، ولكن������ه ع������اد واأخذ ق�س������طاً من 

االهتمام منذ منت�سف ال�سبعينات. 

ارة  الـــدوَّ للطائـــرة  التاريخـــي  التطـــور   

تلقائيًا:

»خ������وان  �س������باني  االإ المهند�������س  كان 

دي ال �س������يرفا« متحم�س������اً جداً للطيران، 

حيث اخت������رع عام 1921م طائ������رة ثالثية 

�س������رعان ما تحطمت، فاأق�سَم  المحركات 

آلة طائرة ت�س������تطيع الطيران  على تطوير ا

باأمان في ال�س������رعات المنخف�سة، وكانت 

ل عام 1923م اإلى ت�سميم  النتيجة اأن تو�سَّ

ار اأطلق عليها ا�س������م  طائ������رة ذات جناح دوَّ

»Autogiro« والت������ي كانت مزيجاً غريباً 

م������ن الطائ������رة العمودي������ة والطائ������رة ذات 

الجناحي������ن الثابتين، حيث ا�س������تخدم فيها 

هي������كل طائ������رة ركَّب عليه مروح������ة دافعة 

ومحرك في مقدمة الهيكل، واأ�س������اف اإليه 

ارة )جهاز دّوار �س������ائب( على �سارية  مروحة دوَّ

خا�س������ة بها على ظهرها. بدايًة، قام ال �سيرفا 

بت�س������ميم ثالثة نماذج غير ناجحة )»�سي 1« – 

»�سي 2«– »�سي 3«( ب�سبب عيوب في الديناميكا 

الهوائية والهي������كل، ثم اأطل������ق اأنموذجه الرابع 

ول  )»�سي 4«( الذي حقق طيرانه الناجح االأ

ف������ي 9 كانون الثاني/ يناي������ر عام 1923م، 

أليخان������درو غوميز  عندما ق������اده الطيار »ا

�سبن�سر« في حقل طيران »كواترو فينتو�س« 

في مدريد في اإ�س������بانيا، وبعد اأن الءم فيه 

أن�س������ال المروحة ال������دوارة مع  ال �س������يرفا ا

د كل ن�سل )ري�سة( بمف�سلة  ن زوَّ
بع�سها باأ

�س������فل  على واالأ ت�س������مح له بالدوران اإلى االأ

أيام، تعطل  وب�س������كل متناظر. وبعد ثالث������ة ا

قالع،  أثناء االإ مح������رك المروحة الدافع������ة ا

باأم������ان نتيج������ة دوران  فهبط������ت الطائرة 

ل تجربة حقيقية  ارة، ما �سكَّ المروحة الدوَّ

ِمن في ال�س������رعات المنخف�سة.  للهبوط االآ

وبعد اأن �سرف كل اأمواله في بناء وتطوير 

ولى، �ساعدت »موؤ�س�سة  نماذجه الخم�سة االأ

�سبانية« ال �سيرفا في  الطيران الع�سكري االإ

تطوير اأنموذجه الجديد »�سي 6« الذي تمَّ 

ولى في �س������باط / فبراير  تطييره للمرة االأ

من عام 1925م لم�س������افة 10.5 كيلو متراً 

من حقل طي������ران »كوات������رو فينتو�س« اإلى 

حقل طيران »خيتافي« في غ�س������ون ثماني 
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ي طائرة  دقائق، مااعتُبر اإنج������ازاً هاماً الأ

ار في ذلك الوقت. وبعد فترة  ذات جناح دوَّ

ق�سيرة من هذا النجاح، وافق �سيرفا على 

�سكتلندي »جيم�س جي  عر�س ال�سناعي االإ

وتوجيرو«  وير« لتاأ�سي�س »�سركة �سيرفا لالأ

ف������ي اإنكلت������را، وهكذا اأ�س������بحت بريطانيا 

وتوجيرو.  المرك������ز العالم������ي لتطوي������ر االأ

لكن حادثاً ح�س������ل عام 1927م كان �سببه 

ى اإلى تطوير  دَّ
أ عط������ل في اأحد الن�س������ال، ا

ار باأن اأ�سيف اإليه مف�سل عائق  محور الدوَّ

مع مف�س������ل الخفقان لي�س������مح لكل ن�سل 

�س������فل  على واالأ بالتح������رك بحري������ة اإلى االأ

جهاد ال�سديد للطائرة. وقاد هذا  خالل االإ

التطوير اإلى ظهور طائرة �سيرفا الجديدة 

نكليزي  »�س������ي 8« الت������ي عبرت القن������ال االإ

أيلول/ �س������بتمبر م������ن عام 1928م  في 18 ا

بع������د جولة اأوروبية، واعتب������رت اأول طائرة 

ار تنجح ف������ي تحقيق ذلك.  ذات جن������اح دوَّ

أنه اأحدث في حينه ثورة  وعلى الرغم من ا

أنه –ومن �س������خرية  في عالم الطيران، اإال ا

القدر- اأن دي ال�سيرفا ذهب الحقاً �سحية 

حادث طائرة. 

وتوجيرو تلك، قام  واإزاء نجاح������ات االأ

مريكي »هارولد فريدريك«  ال�س������ناعي االأ

)ال������ذي كان ق������د زار �س������يرفا �س������ابقاً في 

اإ�س������بانيا( بزيارته ثانيًة ف������ي اإنكلترا عام 

1928م بع������د اأن طار ف������ي رحلة تجريبية 

آرثر راو�س������ون« بالطائرة »�سي  مع الطيار »ا

أثارت اإعجابه بقابليتها للطيران  8« التي ا

ِمن، فقامت »�سركة بيتكايرن«  العمودي االآ

دة  مريكية ب�س������راء طائرة »�س������ي 8« مزوَّ االأ

بمحرك م������ن ط������راز »رايت«. وبو�س������ول 

الطائ������رة اإلى الواليات المتحدة ب�س������حبة 

ول/ دي�س������مبر  راو�س������ون في 11 كانون االأ

من ع������ام 1928م، تّمت درا�س������تها هناك. 

وتوجيرو من قبل  بعد ذل������ك اأجيز اإنتاج االأ

عدد من المنتجين، من �س������منهم »�س������ركة 

مريكية و»فوك  وتوجيرو« االأ بيتكاي������رن لالأ

لمانية.  ويلف« االأ

لماني  وفي عام 1927م، كان المهند�س االأ

»اإنجلبرت زا�س�سكا« قد ابتكر طائرة تجمع 

وتوجيرو تجلَّت  بين الطائ������رة العمودية واالأ

اأهميتها في قدرتها على البقاء محوِّمة في 

الجو لوقت طويل وفي هبوطها عمودياً ما 

ي�س������مح لها بالهبوط على اأي �س������طح م�ستٍو 

ي منزل كبير. وف������ي المظهر، كانت تلك  الأ

الطائرة ال تختلف كثيراً عن اأي طائرة عادية 

ارة تدور  اأحادية ال�سطح، لكن اأجنحتها الدوَّ

حول ج�سمها. 

وتوجيرو بالبحث عن  وا�ستمر تطوير االأ

ارة  و�س������ائل ت�س������تطيع تدوير المروحة الدوَّ

فكار باأن يُلف  قالع. وكانت اأولى االأ قبل االإ

حب������ل حول محور المروحة ثم يتم �س������حبه 

بو�س������اطة مجموعة من الرجال، وهي فكرة 
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بدائي������ة وغير عملية. الفك������رة التالية التي 

اختُب������َرت على الطائ������رة »�س������ي 19« عام 

1929م كانت بو�س������ع لوح������ات على الذيل 

تعيد توجيه الهواء ال�س������ادر عن المروحة 

ارة قبل  ك������ة لتدوير المروحة ال������دوَّ المحرَّ

قالع، وبُذل������ت جهود عام 1930م لجعل  االإ

أكثر فاعلي������ة، اإال اأن العام  هذا التطوي������ر ا

1932م �س������هد نجاح تل������ك الفكرة من قبل 

وتوجيرو« في  »�سركة بيتكايرن- �سيرفا لالأ

بن�سلفانيا بالواليات المتحدة. 

وتوجي������رو الت������ي  ول������ى لالأ النم������اذج االأ

اخترعها ال �س������يرفا كانت مجهزة بمحاور 

دوران ثابتة واأجنحة ثابتة �س������غيرة واأ�سطح 

تحك������م كتل������ك الموج������ودة ف������ي الطائرات 

العادية ثابتة الجناح. ولكن في ال�س������رعات 

المنخف�سة كانت اأ�سطح التحكم هذه غير 

موؤث������رة ومن الممكن اأن ت������وؤدي اإلى فقدان 

ال�س������يطرة على الطائرة، خ�سو�س������اً خالل 

ور ال  الهب������وط. وكح������ل لهذه الم�س������كلة، طَّ

�س������يرفا نظ������ام توجي������ه لمح������ور المروحة 

ن الطيار من اأن يدوره في اأي  ارة يمكِّ ال������دوَّ

اتجاه. وتمت اال�س������تعانة بمثل هذا النظام 

الحقاً في الطراز »�سي 19«، ثم في �سل�سلة 

أُنتجت في العام  الطراز »�س������ي 30« الت������ي ا

آذار/ مار�س من العام نف�سه  1934م. وفي ا

وتوجيرو اأول طائرة ذات جناح  اأ�سبحت االأ

ار تقلع وتهبط من اأ�سطح ال�سفن، عندما  دوَّ

قام������ت طائ������رة اأوتوجيرو من طراز »�س������ي 

30« بتجربة ذلك على �سفينة تابعة للقوات 

�سبانية قرب »فالن�سيا«.  البحرية االإ

وتوجيرو حدث  اأول توظيف ع�سكري لالأ

عندما ا�ستخدمتها القوات الموالية كطائرات 

أثن������اء قمع الثورة الي�س������ارية في  ا�س������تطالع ا

اإ�سبانيا عام 1934م. 

وبعد التطويرات المتالحقة التي جعلت 

أكثر، قلَّ االهتمام  الطائرة العمودية عملية ا

وتوجيرو ب�سكل كبير با�ستثناء ا�ستخدامها  باالأ

على نطاق �س������يِّق في بع�س الوظائف، مثل 

نقل ال�سحف الرئي�س������ية والبريد بين مطار 

»كامدين« ومبنى البريد الرئي�سي في مدينة 

»بن�س������لفانيا« في الوالي������ات المتحدة خالل 

الثالثينات. 

ارة تلقائيـــًا خالل الحرب  الطائـــرة الدوَّ

العالمية الثانية:

ألمانيا خالل الح������رب طائرة  ابتك������رت ا

ارة �سراعيَّة ورقية �سغيرة جداً، وظيفتها  دوَّ

تاأمين المراقبة الجوية. 

مبراطوري الياباني  ر الجي�س االإ كما طوَّ

ع������ام 1941م طائرة اأوتوجيرو لال�س������تطالع 

و�س������رب  المعادي������ة  المدفعي������ة  وك�س������ف 

الغوا�س������ات، وكان ذلك الت�س������ميم م�ستنداً 

على ت�س������ميم اأمريكي كان قد ا�س������تورد اإلى 

اليابان عام 1938م. والحقاً، خ�س�س الجي�س 
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الياباني حاملتي طائرات �سغيرتين لطائرات 

وتوجيرو »كي اإيه– 1«،  وكان ذلك الت�سكيل  االأ

وتوجيرو الذي اأ�س������بح ينطلق اإّما من  من االأ

ال�س������اطئ اأو من الناقلتين م�سوؤوالً عن غرق 

قل.  غوا�سة معادية واحدة على االأ

وتوجيرو ال�ستطالع  كذلك ا�ستُخدمت االأ

أثناء وبعد معركة  محطات الرادار ال�ساحلية ا

بريطانيا. 

ارة تلقائيـــًا بعـــد  تطـــور الطائـــرة الـــدوَّ

الحرب:

وتوجيرو بعد الحرب عندما  تمَّ اإحياء االأ

عاين المهاجر الرو�س������ي »اإيغور بن�س������ين« 

ألمانية من طراز »اإف اإي  طائرة اأوتوجيرو ا

330« و�ُسحر بخ�سائ�س������ها. ثم تمَّ تكليفه 

من ِقبل الجي�������س البريطاني بمهمة تحليل 

 »Rotachute« وتوجي������رو ال�س������راعية االأ

التي كان قد �س������ممها المهاجر النم�ساوي 

»راوؤول هافن������ر«، وه������و ما قاده لت�س������ميم 

طراز »بي-7« التي قام بت�سويقها لح�سابه 

ال�سخ�س������ي، ثم الطراز »بن�سين بي-8 اإم« 

الذي تمَّ اختباره م������ن قبل القوات الجوية 

دته بعد ذلك بمحركات  مريكية التي زوَّ االأ

كانت قد ا�ستخدمتها �سابقاً على طائرات 

الهدف )من دون طيار(. يتكون الت�س������ميم 

�سا�سي لنماذج بن�س������ين ال� »جيروكوبتر«  االأ

أو  لمنيوم المربع ا من اإطار ب�س������يط م������ن االأ

الفوالذ معززة باأنابيب مثلثية اأخف لتحتمل 

نابيب، وحامالت  جهاد الواقع عل������ى االأ االإ

مام اإلى الخل������ف لتخفيف  ممتدة م������ن االأ

مامية، ومقعد،  ال�س������غط على العجل������ة االأ

ا العجالت  مَّ
أ ومح������رك ومثبِّت عم������ودي. ا

الرئي�س������ية فترتكز على المحور. و�ُسممت 

قالع من على �سطح الماء  بع�س الن�سخ لالإ

كالطائ������رات المائية، وذلك للعمليات التي 

تتم في البحار. 

تميزت نماذج بن�س������ين بم�س������احة جيدة 

ت�س������مح بروؤية كافية للطيار، وا�س������تُخِدَمت 

فيه������ا ت�س������كيلة متنوعة م������ن المحركات، 

ارة فكان������ت تتكون من  اأما المروح������ة الدوَّ

�سفرتين. وعلى الرغم من اأن ذلك الت�سميم 

)ال�س������فرتين( قد حمل بع�������س العيوب، اإال 

������ز ب�س������هولة التركيب وال�س������يانة.  أنه تميَّ ا

وبالن�سبة للهيكل، فكان تركيباً من الخ�سب 

والفوالذ، بينما ا�س������تُخِدم في نماذج غيره 

لمنيوم.  من الم�سممين مواد اأخف، مثل االأ

وب�س������بب �س������عبية نماذج بن�س������ين، اأ�سبحت 

عالمة تجارية فارقة. 

رة  ر »كين والي�س« نماذج م�سغَّ كذلك طوَّ

وتوجيرو في اإنكلترا خالل ال�ستينات،  من االأ

ُعرفت با�س������م »والي�س اأوتوجيرو«. كما بُنيت 

نماذج م�س������ابهة لنم������اذج والي�س خالل عدة 

�س������يناريوهات  في  وا�س������تخدمت  �س������نوات، 

مختلفة، كالتدريب الع�س������كري وا�س������تطالع 
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ال�سرطة وفي البحث عن »وح�س لوك ني�س« 

في اإحدى بحيرات اإ�سكتلندا. 

وبين عامي 1965م و1972م، �س������ادقت 

مريكية« على  »اإدارة الطيران االتح������ادي االأ

نتاج التجاري،  وتوجي������رو لالإ ثالثة نماذج لالأ

ولكنها جميعاً ف�سلت في الت�سويق التجاري. 

تلقائيـــًا  ارة  الـــدوَّ الطائـــرة  خ�ســـائ�ض   

الحديثة:

وتوجي������رو �س������ارياً  ال ي������زال تطوي������ر االأ

على قدم و�س������اق، فاأ�س������بحت حالي������اً تتميز 

بالخ�سائ�س التالية:

- ال تحتم������ل احتمال االنهيار في الجو، 

أريا�س المروحة تدور تلقائياً في  ن ا نظ������راً الأ

حالة توقف المحرك. 

قالع بم�س������افة ق�س������يرة جداً  - قابلة لالإ

)من 20 اإلى 100 متر(. 

أية م�سافة للهبوط.  - ال تتطلب ا

أبعادها �س������غيرة، وهي �س������هلة الخزن  - ا

والنقل والتح�سير للطيران. 

- مريحة واأمينة حتى في حالة الهواء القوي. 

- �سريعة اإلى حدود ال باأ�س بها. 

- تتطلب 10% فقط من تكاليف امتالك 

وت�سغيل الطائرة المروحية. 

اأرقام قيا�سية:

- ف������ي ع������ام 1931م، ط������ارت »اإيميليا 

وتوجيرو »بيتكارين بي  اإيرهارت« بطائرة االأ

�سي-2« اإلى ارتفاع 5613 متراً، وهو الرقم 

القيا�سي العالمي للن�ساء. 

رقام  - ويحمل »كي������ن والي�س« معظم االأ

وتوجيرو، تت�س������من �سرعة 186  العالمية لالأ

كيلومت������راً / ال�س������اعة، وم�س������افة في خط 

م�س������تقيم تبلغ 869.23 كيلومتراً. وفي 16 

نوفمبر/ ت�س������رين الثاني م������ن عام 2002م، 

وفي عمر ال� 89، زاد والي�س �سجل ال�سرعة 

بمق������دار 3 كيلومتر لي�س������ل اإل������ى 207.7 

كيلومت������راً / ال�س������اعة، وبذل������ك حقق رقماً 

قيا�س������ياً جديداً كاأكبر طيار �سناً ي�سع رقماً 

قيا�سياً عالمياً. 

وتوجي������رو ه������ي الن������وع الوحيد من  - االأ

الطائ������رات ال������ذي لم يحقق ال������دوران حول 

ر�سية بعد. وموؤخراً، جرت محاولة  الكرة االأ

أن������ه تمَّ اإلغاوؤها ب�س������بب الطق�س  لذلك، اإال ا

ال�سيئ، ولكن في �سبيل ذلك تمَّ تحقيق رقم 

قيا�س������ي عالمي هو اأطول طيران فوق الماء 

لم�س������افة 12100 كيلومتراً، خالل الطيران 

من م�سقط )ُعمان( اإلى كرات�سي )الهند(. 
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- في فبراير/ �س������باط من عام 2003م، 

حقق الطيار »ب������اري جونز« في اإ�س������كتلندا 

وتوجيرو فوق الماء  رقماً قيا�سياً لطيران االأ

با�س������تمرار، بلغ 928 كيلومتراً، كا�سراً بذلك 

رقم »كين والي�س«. 

ول من عام  أكتوبر / ت�س������رين االأ - في ا

أندرو كيت�س« رقماً قيا�سياً  2003م، حقق »ا

للطيران عبر الق������ارات، من »كينيتي« في 

كارولينا ال�س������مالية اإلى »�سان دياغو« في 

كاليفورني������ا، محقق������اً بذلك ثالث������ة اأرقام 

وتوجيرو في ال�س������رعة، قبل اأن  عالمية لالأ

يك�س������ر رقمين من اأرقامه الثالثة وي�سجل 

رقمين جديدين للم�س������افة في 9 فبراير/ 

ول  �س������باط من ع������ام 2006م، بلغ ف������ي االأ

�س������رعة 168.29 كيلومتراً/ ال�س������اعة من 

دون الهب������وط �س������من دائرة مغلق������ة يبلغ 

محيطها 500 كيلومتراً، وفي الثاني �سرعة 

165.07 كيلومت������راً/ ال�س������اعة م������ن دون 

الهبوط �س������من دائرة مغلقة يبلغ محيطها 

1000 كيلومتراً. 

- كتاب »التطورات العلمية في القرن 21-و�سائل الموا�سالت«، »الدار العربية للعلوم«، بيروت، 2002م. 

أ�سئلة واأجوبة- و�سائل النقل«، »الدار العربية للعلوم«، بيروت، 2002م.  - كتاب »ا

ألفا العلمية-النقل«، »مكتبة العبيكان«، الريا�س، 2002م.  - كتاب »�سل�سلة ا

نترنت.  - مقاالت متنوِّعة على �سبكة االإ

المراجع
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كاتب ومترجم. ❁

�سود سبي�سبي�س يناف�س الذهب الأ ذهب اأ

ترجمة: محمد الدنيا

❁

 باتوا يطلقون على الليثيوم ا�سم الذهب 

بي�ض، الذي تثير احتياطياته في اأمريكا  الأ

ركات ال�سيارات العمالقة، سركات ال�سيارات العمالقة، سركات ال�سيارات العمالقة،  سهية �سهية � هية �سهية �س سالالتينية �سالالتينية �

يات هذا المعدن تجعل منه المقوم سيات هذا المعدن تجعل منه المقوم سيات هذا المعدن تجعل منه المقوم  سن خا�سن خا� لأ

الكهربائية  ال�س������يارات  لبطاريات  الرئي�سي 

مريكية  الم�ستقبلية. يوجد في قلب القارة الأ

أبي�ض،  الالتيني������ة معدن غريب، طروق لونه ا

الليثي������وم lithium. يمكن������ه الع������وم على 
������ديدة لدى س������ديدة لدى س������ديدة لدى  سويثير رغبة حقيقية �سويثير رغبة حقيقية � ويثير رغبة حقيقية �الماء، ويثير رغبة حقيقية �الماء، 

ر سر سر  سكل العن�سكل العن� كل العن�سكل العن�س سنه ي�سنه ي� إركات المعنية حيث اإ اركات المعنية حيث اإركات المعنية حيث  ركات المعنية حيث سركات المعنية حيث س سال�سال�

لغنى عنه للبطاريات التي �س������تغذي  الذي

ال�سيارات الكهربائية في الم�ستقبل.

�سحر�ء » �أتاكاما« Atacama  في ت�سيلي، غنيًة بالليثيوم.
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ولك������ن، وفق������اً للتوقعات، �س������توجد من 

موديالت �ل�س������يار�ت هذه م������ا بين 4 �إلى 6

ماليي������ن ع������ام )2020م(، م������ع �لتطلع -من 

1.2 مليار �س������يارة  �ل�ل� يدري– �إلى ��س������تبد�ل �
�لعاملة على �لبنزين �ليوم.

بي�ض مناف�ساً �لذهب �لأ  �إذن، يقف هذ�

�سود، وقد �قترب �سعره منذ وقت  للذهب �لأ

عاف �س������عر سعاف �س������عر سعاف �س������عر �لخام )�أي  س�س� ������ى من ت�سعة �س������ى من ت�سعة �س������ى من ت�سعة �أ سم�سم�

������كل س������كل س������كل �لكربونات  سم، ب�سم، ب� � يورو للكيلوغر� يورو للكيلوغر� 4.50

�لمعدن  �لتهافت على هذ� أ �لتجاري(. وب������د�

������يون س������يون س������يون �ليوم  سا�سا� ا�سا�س سخت�سخت� فعاًل في ما ي�س������ميه �ل

رجنتين -  »�لمثل������ث �أ ب ت«، �أي »مثل������ث �لأ

أرباع  ������يلي«، حيث تتركز ثالثة �س������يلي«، حيث تتركز ثالثة �س������يلي«، حيث تتركز ثالثة � ست�ست� بوليفيا – 
�لمو�رد �لعالمية من �لليثيوم. 

ذرة ا�ستثنائية:

إلليثيوم �إلليثيوم �إلى  ������ل س������ل س������ل �لطلب عل������ى � سبينما و�سبينما و�

ام(، فام(، فاإن من �لمقدر  11000 طن عام )2000

إلرقم �إلرقم �إلى 55000 طن عام  � �أن يرتف������ع هذ�

������ارين س������ارين س������ارين  سلم�ست�سلم�ست� )2020م(، وفق������اً لمعطيات �

 .TRU لمنجميين �لكنديين في مجموعة�
ركات سركات سركات �لمنجمية على  سل�سل� ومنذ �ليوم، تعمل �

������اريعها وتبحث عن س������اريعها وتبحث عن س������اريعها وتبحث عن �لم�ستثمرين  سزيادة م�سزيادة م�

�س������هم، ل�س������يما و�أن �لبع�ض  في �س������وق �لأ

������روعات لي�س������ت متاحة س������روعات لي�س������ت متاحة س������روعات لي�س������ت متاحة  سلم�سلم� كد �وكد �وؤكد �أن هذه � ويوي

������ركات س������ركات س������ركات  س م������ا دفع كبريات �س م������ا دفع كبريات � للجمي������ع. وهذ�

ال�س������يارات اإلى تاأمين اأر�س������دتها. وهكذا، 

بداأت �سركة »تويوتا« موؤخراً باال�ستثمار في 

رجنتين. وبداأت  م�سروع لال�ستخراج في االأ

مروِّجة   ،Bolloré »بولوري������ه«  مجموع������ة 

�س������يارة »بل������وكار« Bluecar الكهربائي������ة، 
مع �س������ركات »جن������رال موت������ورز« )الواليات 

 LGالمتحدة( و»ميت�سوبي�س������ي« )اليابان( و

)كوريا( ن�س������اطات في ه������ذا الميدان حول 

اأحد حق������ول الليثيوم في »بوليفيا« )منطقة 

أويوني« Uyuni(. ومن هنا �سنرى تطويراً  »ا

آنديني« في اأمريكا الالتينية  ل�»اأوبك ليثيوم ا

ي�سعى الم�سوؤولون المحليون، خ�سو�ساً في 

فقر في ه������ذه القارة،  »بوليفي������ا«، البلد االأ

خيرة.  الجتياز خطوته االأ

مال،  اإذا كان الليثيوم يثي������ر مثل هذه االآ

نه ي�س������كل ذرة ا�س������تثنائية. هذا العن�سر  فالأ

الثالث في ج������دول »مندليي������ف« )ال تحوي 

نوات������ه �س������وى ثالث������ة بروتون������ات(، خل������ف 

الهيدروجين والهليوم، ه������و اأخف المعادن، 

م������ع كتلة وحدة حجمية اأدنى ب�)21( مرة من 

مثيلتها بالن�س������بة للر�سا�س. وهذه الخا�سية 

مقترنة »مع خا�سية اأخرى، جوهرية لتوليد 

التي������ارات الكهربائية: التخلّي ب�س������هولة عن 

ماري  ي�س������رح »ج������ان–  لكترونات«،  اأحد االإ

 ،Jean – Marie Tarascon»تارا�سكون

�ستاذ في مختبر تفاعلية وكيمياء الجوامد  االأ
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بحاث العلمية/ جامعة  )المركز الوطني لالأ

بي������كاردي – اآميان – فرن�س������ا(. واإذا عرفنا 

أ البطارية الكهربائية يقوم تحديداً  اأن مب������دا

لكترونات، التي  على تخزين احتياطي من االإ

تتحرر عب������ر دارة عندما تتف������رغ البطارية، 

»ف������اإن الليثيوم يمثل ت�س������ويًة مثالية لتخزين 

الطاقة في اأقل وزن«، يوؤكد الباحث. 

عانى هذا النوع م������ن البطاريات، الذي 

مريكي »مايكل �ستانلي وايتنغهام«  اخترعه االأ

  Michael Stanley Whittingham
ع������ام )1976م(، م������ن �س������عوبات ال�س������بط 

الناجمة ع������ن تفاعلية الليثيوم مع الرطوبة. 

ول، ع������ام )1991م(، من  اإال اأن ت�س������ويقه االأ

خالل �سركة »�س������وني« Sony، �سهد نجاحاً 

باهراً. ولم يكن ذل������ك مفاجئاً: تختزن هذه 

البطاري������ات بي������ن )150( اإل������ى )200( واط 

�س������اعة للكيلوغرام من الليثي������وم، اأي اأعلى 

ب� 3.5 م������رة من الر�س������ا�س و1.5 مرة من 

 tandem الترادف نيكل – هيدرور معدني

 ،nickel – hydrure métallique
قرب.  التقانة المناِف�سة االأ

متالئم مع اال�ستخدامات والُكلَف كلها.

ويبقى هام�س التقدم �سخماً. نعتقد اأن 

من الممكن الو�س������ول حتى اإلى )300( واط 

�ساعة/ كغ، اإن لم نقل )600( واط �ساعة/كغ 

مع حلول م�س������تقبلية جداً كبطارية ليثيوم–

ه������واء lithium – air. وخالف������اً لتقانات 
البطارية المناِف�س������ة، تعطي بطارية الليثيوم 

الكيميائيي������ن خي������اراً وا�س������عاً م������ن المعادن 

لكترودات. بالن�سبة لالإ

 اإذن، ي�سبح من الممكن توفير ت�سويات 

متالئم������ة م������ع اال�س������تخدامات والُكلَف كلها 

»ح�س������ب تقدير »جان– ماري تارا�س������كون«. 

وهك������ذا، ف������اإن الكوبال������ت، الن������ادر ومرتفع 

الثمن، الم�س������تخدم ف������ي البطاريات »ليثيوم 

أي������ون« lithium – ion، ف������ي هواتفنا  – ا
المحمول������ة، يمك������ن اأن ي�س������تبَدل بالن�س������بة 

لل�سيارات بمعادن اأقل كلفة بكثير: فو�سفات 

 ،fluorosulfate أو الفلورو�سلفات الحديد ا

 oxyde أك�س������يد الفاناديوم اأو حتى مركب ا

de vanadium، والكربون، والبال�ستيك. 
تخت������زن ه������ذه البطاريات طاق������ة اأقل )نحو 

مر(،  110 كيلواط �س������اعة / كغ، في نهاية االأ

دنى، تتميز بوقت �سحن  ولكن، عدا الكلفة االأ

أو  أ�س������رع وال تنطوي على مخاطر االلتهاب ا ا

االنفج������ار في حاالت وقوع اأ�س������رار كما هو 

الح������ال مع بطاري������ات الكوبالت. تجعل هذه 

الميزات كلها من الليثيوم عن�سراً ال منا�س 

خرى لي�ست  منه ال�س������يما واأن العنا�س������ر االأ

كثيرة )تبقى بطاري������ات زنك- هواء متعوِّقة 

ال�س������ريع كذل������ك بطاريات  نظراً الهترائها 

ال�س������وديوم نظراً لثقل وزنه������ا(. نعم، ولكن، 
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ر�ش  هل يوجد ما يكفي من �لليثيوم على �الأ

لتلبية طلب متنام؟. 

حرى نادر: وفقاً  في الكون، الليثيوم هو باالأ

 ،nucléosynthèis ن������ووي لنماذج تخليٍق 

هذه الذرات، التي ت�س������كلت مبا�س������رًة عقب 

عظ������م، هي اأقل ع������دداً ب� 930  االنفج������ار االأ

ملي������ون مرة م������ن ذرات الهيدروجين، واأقل ب� 

500000 مرة من ذرات الكربون. هذه الندرة 

ر�سي، حيث ال يحتل  موجودة على الم�ستوى االأ

الليثيوم �سوى الموقع ال� 25 بعبارات الوفرة، 

ر�سية.  مع 20 ملغ للكيلوغرام من الق�سرة االأ

ليات الجيوفيزيائية  والحال كذلك، ف������اإن االآ

بات قوية للمعدالت الو�س������طية....  هي مخرِّ

وهك������ذا، ف������اإن بع�س ال�س������خور القريبة من 

الغرانيت������ات granits، مث������ل البغماتيت������ات 

 minerai ِركازاً  تح������وي   pegmatites
ي�س������مى �س������بودومين spodumène وت�سل 

أك�س������يد الليثيوم من 6  ن�س������بة ما يحتويه من ا

– 7% هذا الركاز موزع ب�س������كل وا�س������ع على 
الكوك������ب، حيث يمكن اأن تمث������ل احتياطياته 

وم������وارده )7،65(ملي������ون طن م������ن الليثيوم، 

لتقدي������رات اأنجزها ع������ام )2009م(  وفق������اً 

مريكي »كيث اإيفان�س«  الخبير المنجم������ي االأ

Keith Evans ال������ذي يعتب������ر مرجع������اً في 
هذا الميدان. واإذا ما اأ�سفنا �سخوراً اأخرى، 

مثل الهكتوري������ت hectorites والجاداريت 

jadarites اللذي������ن اكت�س������فا حديث������اً ف������ي 
�سيبيريا، فاإن مجمل الم�سادر ال�سلبة ترتفع 

اإلى اأكثر من )10( مليون طن، اأي اأعلى بنحو 

200 مرة من الطلب بالن�سبة للعام )2020م(. 

ولي�س ال�س������خر كل �سيء. بما اأن ا�ستخراجه 

يتطلب كثيراً من الطاقة، فاإن ال�سبودومينات 

قد ا�ستُبدلت منذ ثمانينيات القرن الع�سرين 

بم�ْس������در ليثيوم جديد اأقل كلفة بمرتين اإلى 

 salars أو ثالث مرات: البحيرات المالحة، ا

�س������بانية، والتي تعتبر اأماًل بالن�سبة  باللغة االأ

أي�س������اً لل�س������ينيين، اإْذ  ندينيين كلهم بل وا لالآ

عثر عليه كذلك في »التبت«. 

بين موارد واحتياطيات

»ه������ذه البحي������رات المالحة ه������ي نتاج 

غنيمبريت ignimbrites، هذه  غ�ْس������ل االإ

ال�س������خور البركانية الغنية بالليثيوم، التي 

تعر�ست للتحول واغت�سلت بالمياه. احتُب�ست 

المياه، خالل جريانها، في قيعان اأحوا�س 

مغلقة، ف�س������كلت بحي������رات. وبما اأن معدل 

التبخر في هذه المناطق القاحلة اأعلى من 

مالح فيها  مع������دل الهطل، فقد ترك������زت االأ

على مدى اآالف ال�سنوات«، ي�سرح »فران�سوا 

ريزا�سيه« François Risacher، الباحث 

ف������ي »مختب������ر الهيدرولوجي������ا والكيمي������اء 

الجيولوجية« في »�سترا�سبورغ«  )فرن�سا(، 
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أوائل الجيولوجيين الذين  الذي كان اأح������د ا

 Uyuni در�سوا البحيرة البوليفية بمنطقة

عن كثب. 

توجد تحت الق�س������رة ال�سطحية، ب�سماكة 

10 اإلى 15 �سم، القا�س������ية ولكن الم�سامية، 

متار عمقاً، منطقة  وعلى امتداد ع�سرات االأ

ن�س������ح مياه ملحي������ة saumure م�س������ربة 

بالليثي������وم، بمع������دل 500 ملغ / ل و�س������طياً، 

في بحيرة Uyuni. هذه البحيرات وا�سعة 

(: وربما كانت تمثل 
2
الم�س������احة )10000 كم

الم������وارد واالحتياطيات مع������اً هنا )17.6( 

مليون طن، ح�سب معطيات »كيث اإيفان�س«. 

اإجم������االً، اإذا اأ�س������فنا مناط������ق المي������اه 

الملحية الغنية بالليثيوم، التي ت�ستخَرج من 

ينابيع حارة جوفية  )1 مليون طن(، وحقوالً 

حاوية للنفط )0.7 مليون طن(، فاإن مجمل 

االحتياطيات �س������يرتفع بذل������ك اإلى اأكثر من 

)30( ملي������ون طن. يقّدر »كي������ث اإيفان�س« اإن 

ن�س������ف هذا الرقم �سيكون قاباًل لال�ستغالل 

ب�سكل معقول، وهذا ما يترك مخزوناً يزيد 

على )15( مليون طن:  يمكن اأن يغطي ذلك 

طلباً �سنوياً يفوق 272 مرة ذاك الذي توقعته 

مجموعة TRU للعام )2020م(.

ن هذه الكميات   اإذن، لماذا المخاوف؟ الأ

لي�س������ت غي������ر قابلة للنف������اد اإال م������ن حيث 

الظاهر، يجيب ب�سكل حا�سم »وليام تاهيل« 

William Tahil، خبير مكتب الدرا�سات 
 Meridian International التقاني������ة 

Research وموؤلف تقريرين بعنوان »م�سكلة 
 Le problème du lithium  »الليثيوم

ف������ي عام������ي )2006م( )2008م(، تحدثت 

عالم كثيراً، و�س������رحت اأن  فيهما و�س������ائل االإ

رقام تمزج بي������ن موارد، ما هو في  »هذه االأ

ر�س، واحتياطيات، ما يمكن ا�ستخراجه  االأ

عل������ى نحو واقعي واقت�س������ادي«. عدا ذلك، 

لي�س������ت حقول الليثيوم بالم�ستوى نف�سه من 

الجودة: حقل Uyuni ب�سكل خا�س يعاني 

من محت������وى عال جداً من المغنيزيوم، وهو 

معيق هام بالن�س������بة للمردودية. ي�ساف اإلى 

ذلك اأن عزله يجعله �سعب اال�ستغالل جداً. 

مر، يق������ّدر المحلل البريطاني  في نهاية االأ

اأن )4( مليون ط������ن فقط من الليثيوم قابلة 

لال�س������تغالل. وبهذا ال�سدد، ي�سيف »وليام 

تاهي������ل« اأن »كمي������ة الليثي������وم الالزمة لكل 

كيلواط �س������اعي من بطارية ال�س������يارة كانت 

أربع مرات عن  قد ُقّدرت وفق مع������دل يقل ا

الواقع«، واإن اإنتاج �سيارات كهربائية �سيكون 

أ�س������عار  اأكبر من المتوقع اإذا ارتفعت كثيراً ا

البت������رول، واأن ه������ذا المع������دن مطلوب في 

لكترونيات،  االإ اأخرى، خ�سو�س������اً  �سناعات 

الناه�سة جداً. وختم باأن �سبيل الليثيوم لي�س 

م�ستديماً. 
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مع ذلك، لي�س������ت هذه الروؤية ال�س������لبية 

راء: »ال اأجيز لنف�سي اأن  مو�س������ع اتفاق االآ

ن هذا  اأف�س������ل بين احتياطيات وموارد، الأ

المفهوم، بب�س������اطة، متغير جداً من حيث 

أو تقانة ا�ستخراج  أ�س������عار، ا الزمن: ارتفاع ا

جدي������دة تغي������ر كل �س������يء« يداف������ع »كيث 

أربعين �س������نة م������ن العمل  اإيفان�������س«، بعد ا

الميدان������ي. »مع ا�س������تئناف جهود التنقيب 

التي ي�س������جعها ن�س������وءُ �س������وق ال�س������يارات، 

ت�س������اعفت الموارد في �س������نتين وما فتئت 

تزداد. بالن�س������بة لنا، هن������اك ما يكفي من 

الليثيوم لتلبية الحاجات كلها. هذا دون اأن 

عادة التدوير  أنه قابل الإ ناأخذ بالح�س������بان ا

مكان التعويل على ال�سلطات العامة  واأن باالإ

لتنظيم عملية ا�سترجاعه«.

 ي�س������يف البريطاني »روب������رت بايلي�س« 

ع������ام  أل������ف  ا ال������ذي   ،Robert Baylis
)2009م( تقري������راً �س������خماً ح������ول الليثيوم 

ل������دى مكت������ب Roskill المتخ�س�������س في 

ا فيما يتعلق ب�سوء  مَّ
أ تحليل �سوق المعادن. ا

تقدير كمي������ة الليثيوم الالزمة في بطاريات 

رقام الواقعية  ال�سيارات فاإنه ال يتوافق واالأ

المدعوم������ة ب�س������نوات من التجرب������ة، التي 

ن�سرها ال�سناعيون. 

يبق������ى اأن نق������ول: اإن������ه اإذا كان الم������ورد 

موجوداً، فيجب ا�س������تخراجه في وقت مبكر 

كفايًة لتلبية الطلب. وهنا ي�س������بح الم�ستقبل 

�س������اً. »الم�س������األة، بعد التراجع النا�سئ  م�سوَّ

زمة االقت�سادية الحالية، هي معرفة  عن االأ

ما اإذا كان �سيتمكن المنتجون من االنتعا�س 

أندر�س������ون«  لتلبية الطلب«، يلخ�س »اإدوارد ا

ومدي������ر  رئي�������س   Edward Anderson
ع������ام TRU. ولكن ال ي�س������تفاد من الليثيوم 

في البطاريات وحدها: مع 14% من الطلب 

عام )2007م(، وفقاً لمعطيات مجل�س اإدارة 

TRU، ف������اإن �س������انعي البطاريات لي�س������وا 
ن.  الم�ستهلكين الرئي�س������يين لليثيوم حتى االآ

في مقدمة م�ستهلكيه، تاأتي �سناعة الزجاج 

)28%(، ثم التعدين )17%(، والمزّلقات )%8(، 

وتكييف الهواء )7%(، وال�س������يدلة )%5(.... 

ف������ي العام )2020م(، ال ب������د اأن يُغير الطلُب 

القوي الت�س������نيَف: �سي�س������تاأثر قطاع تخزين 

الطاق������ة بم������ا ن�س������بته )39%(، متقدماً على 

قطاعي ال�سبائك )21%( والزجاج )16(.

- عن Science & Vie   الفرن�سية.

الم�صدر
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باحث وكاتب. ❁

حياء ن�سان وعامل الأ إ التلوث بني الإ التلوث بني الإ

وهدان وهدان

❁

ن�س������ان في  إن الإن الإ أ ������ك فيه س������ك فيه س������ك فيه ا س �س � مما ل

������رنا الحالي قد �س������بب كثيراس������رنا الحالي قد �س������بب كثيراس������رنا الحالي قد �س������بب كثيراً من  سع�سع�

حته سحته سحته  سليها في �سليها في � أ�س������اء اإ التلوث البيئي، وا

إوفي مدى ا�س������تمتاعه بالبيئة والإوفي مدى ا�س������تمتاعه بالبيئة والفادة 

ناف سناف سناف  س�س� أ�س������اء اإلى ما فيها من اأ منها، وا

ألقى ف������ي البيئة  حياء، وذل������ك بما ا الأ

من مواد غريبة عنها ب�س������بب التو�س������ع 

المطروح������ات  وازدي������اد  المطروح������ات س������ناعي  وازدي������اد  المطروح������ات س������ناعي  وازدي������اد  ������ناعي  سال�سال�

المنزلية، وب�سبب الممار�سات الخاطئة 

فات التي تتعر�ض  التي انتهجها في مقاومة الآ

رفات. سرفات. سرفات.  سلها المزروعات، وغير ذلك من الت�سلها المزروعات، وغير ذلك من الت�
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يام الخوالي  إارة اإلى ف�ضل الأ اارة اإارة  ارة ضارة ض ض�ض� إن الإن الإ اولذلك فاولذلك فاإ

اف������ي ه������ذا المجال تت�ض������من ما وح������ي باف������ي ه������ذا المجال تت�ض������من ما وح������ي باأن 

حياء  جاماضجاماضجاماً مع عالم الأ ضكثر ان�ضكثر ان� أ ان كان ضان كان ضان كان ا ضن�ضن� الإ

������ه بالخروج ض������ه بالخروج ض������ه بالخروج  ضنه حكم على نف�ضنه حكم على نف� أ من حول������ه، وا

حياء على  ������يء طبيعي في عالم الض������يء طبيعي في عالم الض������يء طبيعي في عالم الأ ضعن كل �ضعن كل �

ذوذ ضذوذ ضذوذ  ضهذه المعمورة، ويعود هذا الخروج وال�ضهذه المعمورة، ويعود هذا الخروج وال�

ان الدائب ضان الدائب ضان الدائب  ضن�ضن� إعي الإعي ال عي الضعي الض ضلى �ضلى � حياء اإ
عن عالم الأ

ر ما فيه  ر ما فيه ������خر ما فيه ������خِّ ������خض������خض ضللتدخ������ل ف������ي ذلك العال������م ي�ضللتدخ������ل ف������ي ذلك العال������م ي�

������تغله دون النظر ف������ي العواقب قبل ض������تغله دون النظر ف������ي العواقب قبل ض������تغله دون النظر ف������ي العواقب قبل اأن  ضوي�ضوي�

رف، ومن منطلق هذه ضرف، ومن منطلق هذه ضرف، ومن منطلق هذه  ضم على ذلك الت�ضم على ذلك الت� قديقديُقِد

م ضم ضم  ضفكار تت�ضفكار تت� أ اعر فقد راجت بين النا�س ضاعر فقد راجت بين النا�س ضاعر فقد راجت بين النا�س ا ضالم�ضالم�

عور بالذنب. ضعور بالذنب. ضعور بالذنب.  ضبال�ضبال�

������ين والمحللي������ن ف������ي ض������ين والمحللي������ن ف������ي ض������ين والمحللي������ن ف������ي  ضومعظ������م الدار�ضومعظ������م الدار�

������اره على ض������اره على ض������اره على  ضن انت�ضن انت� امنون بامنون باأ منون بومنون بوؤ ومي������دان التل������وث يومي������دان التل������وث ي

������د البيئة التي تحت�ض������ن ض������د البيئة التي تحت�ض������ن ض������د البيئة التي تحت�ض������ن  ضنحو ما حدث يف�ضنحو ما حدث يف�

������كل خطراض������كل خطراض������كل خطراً عليه������ا، ولكن هناك  ضالحياة وي�ضالحياة وي�

������ار التلوث مظهر ض������ار التلوث مظهر ض������ار التلوث مظهر  ضن انت�ضن انت� أ فئة قليلة ل تنكر ا

ئ، ولكنها ������يئ، ولكنها ������يِّئ، ولكنها ل تري������د اأن تق������رع نواقي�س  ������يض������يض ض�ض�

خط������ار، وتعتقد  التحذير م������ن الويالت والأ

اباباأن ف������ي الحياة من القوى الذاتية ما يتكفل 

������ير ه������ذا الفريق ض������ير ه������ذا الفريق ض������ير ه������ذا الفريق اإلى  ضخطار، وي�ضخطار، وي� بتجاوز الأ

حي������اء وعالمها حافالن ب�ض������روب من  اأن الأ

ة، فيها  خفية، فيها  خفيَّة، فيها  الحرب الكيميائية تتب������ع طرقاً

أكثر مم������ا في مظاهر العنف  ������ة ض������ة ض������ة ا ضرا�ضرا� را�ضرا�ض ضمن ال�ضمن ال�

نافها من ذوات ضنافها من ذوات ضنافها من ذوات  ض�ض� اأ س التي تميز بع�س التي تميز بع�س سوالبط�سوالبط�س

إيرون اإلى اأن  إيرون  يرون ضيرون ض ضالظفر والناب، فالكيميائيون ي�ضالظفر والناب، فالكيميائيون ي�

قحوان يكّون  قليال من النا�س يدركون باأن االأ

مادة ت�س������مى »بايريثرم« والتي ت�ستخدم في 

تح�سير اأهم اأ�س������ناف المبيدات الح�سرية، 

حياء  كما ي�س������يرون اإلى اأن بع�س اأ�سناف االأ

تنتج  كالبكتري������ا والطحال������ب والفطري������ات 

أنواع ال�س������موم فتكاً، واأن هذه ال�سموم  أكثر ا ا

�س������بيهة بمركبات ع�سوية اأخرى لها وظائف 

نافعة، وم������ن اأمثلة ذلك �س������نف من النبات 

������ل اإلى التعامل مع عن�س������ر  فريقي تو�سَّ االأ

الفلور ومركباته، فهو يختزن في اأوراقه بع�س 

المركبات الع�س������وية الفلورية التي يمكن اأن 

تعيث ف�ساداً في النظم الكيميائية في ج�سم 

وراق. ولو كانت  اأي حيوان يتغذى على هذه االأ

�سناف العديدة من �سموم مما تنتجه  هذه االأ

ال�س������ناعة لكانت اأمثلة ب������ارزة على ما يذكر 

ن�سان الذي  �سارة اإلى �سوء ت�سرف االإ عند االإ

ين�س������رها في البيئة، ولكنه������ا مع ذلك نواتج 

طبيعية ت�س������تخدمها الكائن������ات التي تنتجها 

وتح�س������ل بها على ميزة وتفوق، وال�سك في 

�س������لوب،  نَّ هذا مظهر من مظاهر �س������وء االأ
أ ا

ولك������ن عالم الطبيعة يخلو مما يوازي ميثاق 

جنيف وت�س������ريعات الحد م������ن التلوث التي 

ي�س������عها بع�س بني الب�س������ر ويخ������رج عليها 

الكثير منهم. وهناك �س������نف من الفطريات 

أ�سبريجيلو�س« ينتج مادة تدعى  الر�سا�س������ية »ا

»اأفالتوك�سين« ت�س������ل اأخطارها اإلى اإحداث 
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التحوالت الجينية والت�س������بب في ال�سرطان 

حياء، وكثيراً  والت�س������وه الخلقي في اأجنة االأ

ما انتقلت هذه المادة اإلى الب�سر باأكل حبوب 

الف�س������تق التي نمت عليها تل������ك الفطريات، 

ونالهم من ذلك الكثير من المعاناة. 

وفي �س������وء انت�س������ار المواد ال�سارة على 

ن�س������ان عما اإذا  نحو ما ذكر، قد يت�س������اءل االإ

كان اأحد مظاهر التلوث، وهو ن�س������ر ال�سموم 

أم������راً طبيعي������اً، وم������ن يدينون به������ذا الراأي  ا

يتو�سعون في ذلك اإلى حد القول: اإنَّ التلوث 

م������ور الطبيعية، ويذكرون  في عمومه من االأ

ر�س ال�س������ابق  على ذلك مث������اًل من تاريخ االأ

ثر اأي  حي������ن حدثت كارثة ال يوازيه������ا في االأ

وك�سجين  حدث، ويق�س������دون بذلك ظهور االأ

وتزاي������ده ف������ي الجو قب������ل حوال������ى )1500 

– 2000( مليون �س������نة، فقد نت������ج عن ذلك 
اأن اأ�سبح العي�س على �سطح الياب�سة اأو عند 

ال�سواطئ ال�سحلة ممتنعاً على اأعداد كبيرة 

حياء الدقيقة، وهي الكائنات  من اأ�سناف االأ

نها تعي�س  الالهوائية التي و�س������فت بذلك الأ

وك�س������جين، فاإن من اأفلت  وتنمو في غياب االأ

من �سيف الفناء منها و�سل اإلى ذلك باللجوء 

نهار  اإل������ى طبق������ات الوحل ف������ي قيع������ان االأ

والبحي������رات والبح������ار، وبق������ي الكثير منها 

أيامنا هذه، ولكن بع�سها عاد اإلى  هناك اإلى ا

ر�س بعد انق�ساء ماليين عديدة من  �سطح االأ

ال�س������نين ليتخذ مكاناً له في اأف�سل البيئات 

واأكثرها اأمناً، حيث ياأتيه طعامه من دون اأي 

نَّ المقر الجديد لهذه الكائنات 
أ تع������ب، ذلك ا

الدقيقة هو ج������وف اأي كائن راق ابتداًء من 

الح�س������رات اإلى الفيلة، وقد دفع هذا بع�س 

البيولوجيين اإلى القول باأن الثديات العالية، 

ن�س������ان، م�س������خرة لتوافر البيئة  بما فيها االإ

المنا�س������بة لهذه الكائن������ات المجهرية، وقد 

ترى كائناً حياً يمر في هذه الحياة فال يقدم 

أث������راً وكاأن غر�س وجوده  �س������يئاً وال يحدث ا

الوحيد هو اأن يكون وع������اًء لعي�س مثل هذه 

الكائنات. 

ر�������س اأن  ونح������ن نع������رف من تاري������خ االأ

ه������ذا الخط������ر الداهم الذي ن������ال الكائنات 

الالهوائي������ة من������ه الكثير من الدم������ار، وقد 

ر�س بعده اأو�ساع �سار فيها  زال و�س������ادت االأ

وك�س������جين من �سرورات الوجود في عالم  االأ

حي������اء، ولك������ن ذلك ال يقلل م������ن خطورة  االأ

وك�سجين اإبان انت�ساره، التلوث باالأ

حياء اإلى نهاية تتالءم 
ا كيف و�سلت االأ مَّ

أ  وا

مع هذا الحدث فهو اأمر خا�س بعالم الحياة، 

وك�سجين انت�سر على نحو بطيء  فالتلوث باالأ

يكولوجية من الوقت ما يكفي  أتاح للنظم االإ ا

حياء وتظهر ف�س������ائل  ليحدث التطور في االأ

وك�سجين، بل ظهر  أنواع جديدة ال تتاأثر باالأ وا

مر الذي  منها ما ي�س������تغله ل�سالحه، ولكن االأ
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َ
نواع قد َفِني ال ي�سك فيه هو اأن كثيراً من االأ

نواع التي ال  ر�س االأ أبي������د قبل اأن ترث االأ أو ا ا

وك�سجين بل وتنتفع به.  ت�ساد باالأ

ولو كان التلوث ال�سناعي الحديث مثاًل 

ذا طبيع������ة تتمي������ز باالنت�س������ار البطيء لكان 

من المنطق������ي اأن يفتر�س اإمكان حدوث ما 

حياء، وهناك  ينا�س������به من تكيف في عالم االأ

أمثل������ة على ذلك في بع�س الح�س������رات التي  ا

�س������جار في  كانت تعي�س على جذوع بع�س االأ

اأوروبا، فقد كانت اأجنحتها ذات لون رمادي 

يقارب لون جذع ال�س������جرة مما ي�سهل عليها 

التخف������ي عن عيون اأعدائها المترب�س������ة بها 

الفترا�سها، وحين انت�سر في الجذوع ال�سناج 

�س������جار التي الت�س������ق بها اإلى لونه  ل االأ وحوَّ

�س������ود، تحولت اأجنحة الح�س������رات اأي�ساً  االأ

أنه منذ  اإل������ى ما يق������ارب ال�س������واد، ويذك������ر ا

نظمة الخا�س������ة بالحد  اإدخال القوانين واالأ

غرا�س  من التلوث، واالن�سراف عن الفحم الأ

�س������جار ل������ون جذوعها  التدفئ������ة، ع������اد لالأ

�س������لي، واأخذت الح�س������رات ت�ستعيد لون  االأ

اأجنحتها الفاتح، ويذكر في هذا المجال اأن 

�س������جيرات الورد تنمو على نحو اأف�س������ل في 

البيئات ال�س������ناعية اإذا ما قورنت بالمناطق 

الريفية النائية، وقد ن�س������ب ذلك اإلى وجود 

أك�س������يد الكبريت الذي يخل�س الورود  ثاني ا

من الفطريات التي ت�سيبها. 

ولكن خط������ورة التلوث ال�س������ناعي الذي 

أنه يحدث  انت�سر في هذا الع�سر تكمن في ا

حوال، ويوؤدي اإلى تركيز  ب�سرعة في اأغلب االأ

بع�س اأ�سناف الملوثات في اأجزاء مح�سورة 

أثره ال�س������ار ب������ارزاً،  م������ن البيئ������ة، فيك������ون ا

فالملوثات الرئي�س������ية م������ن المواد التي تنتج 

حوال الطبيعية بكميات هائلة موزعة  في االأ

رجاء، فال ي�س������ل تركيزها في  على جميع االأ

اأي موقع اإلى حد ال�سرر، ويتاح لها اأن تدخل 

في التحوالت والتوازنات الطبيعية فتختفي 

بالتدريج، فيذكر مثاًل اأن تاأك�سد الميتان في 

الطبيعة يوؤدي �س������نوياً اإلى اإنتاج حوالى األف 

أك�س������يد الكربون، وهو  مليون طن م������ن اأول ا

الغاز ال�سام الذي يتلوث به الهواء عند تكونه 

نواع الوقود كافة،  باالحتراق غير المكتمل الأ

فيخرج مع غاز من ال�س������يارات ومن المواقد 

باأنواعها، وم������ن احتراق التب������غ في تدخين 

ال�سجائر. 

والنظرة المتاأنية اإلى تاأك�سد الميتان واإلى 

تكونه اأ�سال بفعل الكائنات الالهوائية التي 

توجد في وحول الم�س������تنقعات، ترى اأن تلك 

وك�سجين  و�س������يلة الحياة للتحكم في ن�سبة االأ

وه������ي 21%، وهي الن�س������بة المثالية الزدهار 

الحياة ول�س������بط عملية االحت������راق، ذلك اأن 

وك�سجين اإلى حدود 25% يعني اأن  ازدياد االأ

غ�سان حتى لو كانت  أو االأ ع�ساب ا تحترق االأ
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مبتلة بماء المطر اإذا اأ�س������اب الغابة �ساعق 

من البرق، واأما عند الن�سبة الحالية فاإن اأي 

مواد تحت������وي على رطوبة تزي������د عن 15 % 

ال ي�سيبها االحتراق وال تن�سر الحريق. وقد 

يظن باأن هذه الو�س������يلة الطبيعية كفيلة باأن 

أك�س������يد الكربون التي تنتج  تزيل كميات اأول ا

ن�سان، ولكن هذه الكميات تظهر  عن ن�ساط االإ

في اأماكن محددة وترتفع تراكيزها فيها اإلى 

حد ظهور تاأثيراته������ا قبل اأن يتاح للتاأثيرات 

الطبيعية اأن تن�سرها وتزيل اأثرها. 

ن�س������اني ببع�س  وقد اأدخل الن�س������اط االإ

اإلى حدود  يكولوجية الطبيعي������ة  النظ������م االإ

تثي������ر القلق، وقد ق������در االزدي������اد في دورة 

الكرب������ون ف������ي الطبيعي������ة بحوال������ى %20، 

وفي دورة النيتروجي������ن بحوالى 50%، وفي 

آثار  دورة الكبري������ت بحوال������ى 100%، وم������ن ا

ذل������ك ازدياد كميات الكرب������ون والنيتروجين 

والكبريت في �س������ورة الغازات المنطلقة في 

الجو، وهي الم�س������وؤولة ع������ن مظاهر التلوث 

الجوي المختلفة، ومن ه������ذه الغازات ثاني 

أك�سيد الكربون الذي لم يكن ينظر اإليه اأحد  ا

نه غير �س������ام، ولكن  أنه ملوث خطر الأ عل������ى ا

وجوده المتزايد في الجو وقدرته على اإنقاذ 

ر�س، ومنعه  ال�س������عاع ال�سم�سي القادم اإلى االأ

�س������عة تحت الحمراء ال�ساعدة من النفاذ  لالأ

اإلى خارج الجو، جع������ل النا�س يتخوفون من 

ر�������س بالتدريج،  اأن ترتف������ع درجة حرارة االأ

ثر هو ما ي�س������ار اإليه بو�سف ظاهرة  وهذا االأ

الدفيئ������ة )مفعول البي������ت الزجاجي(. وعلى 

رغم ما اكتنف هذه الق�سية من خالف وما 

آراء م�سدقة واأخرى منكرة،  أثار حولها من ا ا

أبرز العلم������اء ذكروا في  اإال اأن فريق������اً م������ن ا

ر�س اأن  أنه يجب على اأهل االأ تقارير حديثة ا

ينظروا بجدية اإلى الخطر المتمثل في هذه 

دلة على وجود الخطر مقنعة  الظاهرة، فاالأ

بحيث اليغتفر موقف التجاهل حياله. 

كذلك ينظر اأهل االخت�س������ا�س بخطورة 

وزون  اإلى م�س������األة حدوث خلل في طبقة االأ

ر�س وم������ا عليها من  التي تحمي �س������طح االأ

�س������عة ف������وق البنف�س������جية بتاأثير  و�س������ول االأ

التو�س������ع في ا�س������تخدام الفيرون������ات، وهي 

مركبات ت�ستق من الهيدروكربونات ال�سغيرة 

با�س������تبدال الفل������ور والكل������ور بالهيدروجين، 

نها  وت�س������تخدم هذه المركبات في التبريد الأ

غازات ت�سهل اإ�سالتها بال�سغط، وتعود اإلى 

الحالة الغازية ب�سهولة عند زوال ال�سغط، 

أي�ساً باإ�سراف لدفع مواد مثل  وا�ستخدمت ا

مبيدات الح�سرات وم�ستح�سرات التجميل 

وبع�س العطور وبخاخات ت�سفيف ال�سعر 

اإذ ت�س������غط معها في عل������ب، والفريونات 

ج������واء الدنيا، ولكنها تتاأثر  ال تتفكك في االأ

جواء العليا،  �سعة فوق البنف�سجية في االأ باالأ
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وزون  أ تفاعالت من �س������اأنها تحويل االأ وتب������دا

أي�ساً  وزون ا اإلى اأوك�سجين. ويتهدد طبقة االأ

جواء العليا،  أكا�سيد النتروجين اإلى االأ و�سول ا

وهي تنتقل اإلى الجو في عمليات االحتراق، 

وبتحلل المخ�سبات النتروجينية وتتكون في 

أثر الطائ������رات التي تحلِّق عل������ى ارتفاعات  ا

عالية وتتجاوز �سرعة ال�سوت. 

وم������رة اأخرى نجد في الطبيعة ما يوازي 

هذه المركبات، واإنها ال �س������ك توؤدي وظيفة 

وزون في الجو  مت�س������لة ب�س������بط كميات االأ

عند حد التوازن المنا�س������ب للحياة، فزيادة 

وزون ال�س������ك �سارة مثل انخفا�سها،  كمية االأ

فالم�س������ادر البيولوجي������ة تطلق اإل������ى الجو 

 )N2O( أك�س������يد النيتروز كميات كبيرة من ا

وكلوري������د الميثي������ل )HC3CL(، وكالهما 

وزون في الجو، اإذ  يفيد في تنظيم تركيز االأ

اإنهما من �س������من المركبات التي تعزى اإليها 

وزون وتحويله  المقدرة عل������ى التفاعل مع االأ

وزون  أوك�س������جين، ويق������در اأن ق������وام االأ اإلى ا

الحال������ي اأقل بمق������دار  15%، مما �س������يكون 

عليه لو لم تكن هذه المواد ت�س������ل اإلى الجو 

ب�سورة طبيعية. 

وترتبط ق�س������ية التلوث بقوة بما ت�س������ير 

التوقع������ات الموثوق������ة حول ازدي������اد اأعداد 

ال�س������كان ف������ي العق������ود المقبل������ة القليل������ة، 

والت�س������دي لم�سكلة توفير الغذاء لما ال يقل 

خالل بالنظم  عن ملياري �س������خ�س، دون االإ

حياء  ذى على عالم االأ يكولوجية وجلب االأ االإ

أكثر اأهمية من م�س������كالت التلوث  قد يكون ا

الذي ي�سببه الن�س������اط ال�سناعي، ومع ذلك 

فاإن كال الجانبين من التحديات ي�سارك في 

اإ�سافة ال�س������موم للبيئة، فمخلفات ال�سناعة 

في �سورة الكيميائيات ال�س������امة تن�سم اإلى 

ما يراف������ق الزراعة الع�س������رية المكثفة من 

أ�سبه ما تكون  خيرة ا فات، فهذه االأ مبيدات االآ

بالعقاقي������ر الطبية في وج������ه التعامل معها، 

فيجب اأن ي�سحب ا�ستخدامها الحر�س على 

اأن  تزي������د كمياتها عن ق������درة تحمل النبات 

ر�س، واأن ال ت�س������تخدم دون �سوابط، اإذ  واالأ

ا الزيادة  مَّ
أ اإن الجرعة المقررة منها مفيدة، وا

في اال�ستخدام المختل، فاإنه يجلب ال�سرر 

ذى. وه������ذا المبداأ عام يجب اأن يتبع في  واالأ

التعامل مع اأي من منتجات التكنولوجيا، 

اإذن يج������ب اأن نحتف������ظ ب�س������يطرتنا على 

تطبيقاته، وقد قيل قديماً عن النار، التي 

أنها  قد تك������ون اأقدم �س������ور التكنولوجيا، ا

خادم جيد ولكنها �س������يد �سيِّئ. واالهتمام 

المن�س������ب على التل������وث من الم�س������ادر 

ال�س������ناعية والمنزلية، عل������ى الرغم من 

مبرارات������ه الحقة، كثيراً ما كان �س������بباً في 

االنتقا�س م������ن االهتمام ببع�س ن�س������اطات 

ن�س������ان التي من �س������اأنها اأن تن�س������ر وتخل  االإ
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يكولوجية التي ت�س������تند اإليها حياة  بالنظم االإ

ر�س������ي، وال يقل خطرها في ذلك  كوكبنا االأ

خرى.  عن م�سادر التلوث الرئي�سة االأ

را�س������ي  فبداف������ع الحاجة المتزايدة لالأ

طعام اأعداد الب�س������ر المتزايدة،  الزراعية الإ

ن�سان اإلى الغابات اال�ستوائية وغيرها  لجاأ االإ

أ�س������جارها و�س������جيراتها ويحرقها،  يقط������ع ا

وتوؤدي هذه الحرائق اإلى كميات اإ�س������افية 

أك�س������يد الكرب������ون، وكميات كبيرة  من ثاني ا

أنواع مختلفة من المركبات الع�س������وية  من ا

والدقائ������ق التي ت�س������بب تك������ون المعلقات 

ال�س������بابية، ومن المحتمل اأن يكون معظم 

الكل������ور الموجود ف������ي الجو على �س������ورة 

كلوري������د الميثيل من هذا الم�س������در، فقد 

ع�س������اب  أ�س������جار الغابات واالأ َر اأن حرق ا ُقدِّ

يطلق اإل������ى الجو خم�س������ة ماليين طن من 

هذا الغاز في ال�س������نة، وهذه الكمية تفوق 

ما تنتجه ال�سناعة، كما تفوق ما يت�ساعد 

من البحار حين يتفاع������ل ماوؤها مع يوديد 

الميثيل ال������ذي تختزنه الطحالب العمالقة 

في اأج�سامها، وهذه المادة مثٌل واحٌد على 

كثير مما ال نعرفه ينجم عن هذا ال�س������رب 

من الن�ساط الزراعي. وي�ساف اإلى ذلك اأن 

ر�س  �سجار المفرط ي�سعف قابلية االأ قطع االأ

أك�سيد الكربون في الجو، ويوؤدي  خذ ثاني ا الأ

خ������الل بالتوازن������ات الطبيعية بين  اإل������ى االإ

ر�س  غازاته والمواد التي توجد في ق�سرة االأ

على الياب�س������ة وفي البحار، وقد توؤدي مثل 

هذه التغيرات اإلى ا�سطرابات في ما على 

أو اأحياء. ر�س من مواد جامدة ا االأ
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������اني قد ض������اني قد ض������اني قد  ضن�ضن� إتعتمد على تاريخها الإتعتمد على تاريخها الإ لالت������ي لالت������ي ل

لوبه جاء ضلوبه جاء ضلوبه جاء  ض�ض� أ لة كما ضلة كما ضلة كما اأن ا ضة فا�ضة فا� ة فا�ضة فا�ض ضيا�ضيا� يا�ضيا�ض ضلى �ضلى � ل ضل ضل اإ ضت�ضت�

دبي  ������رد الروائي الض������رد الروائي الض������رد الروائي الأ ضلى ال�ضلى ال� اإ ������ائقاض������ائقاض������ائقاً قريباً ض�ض�

أداء  راضراضراً هاماً في ا ضويق عن�ضويق عن� ويق عن�ضويق عن�ض ضخذ الت�ضخذ الت� االذي ياالذي ياأ

يت������ه في الفكر ويت������ه في الفكر وؤيت������ه في الفكر  والوظيف������ة الكتابية وعن روالوظيف������ة الكتابية وعن ر

ة كان معه الحوار التالي:ضة كان معه الحوار التالي:ضة كان معه الحوار التالي: ضيا�ضيا� يا�ضيا�ض ضوال�ضوال�
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�ر�ر�د �لدكت����ور خل����ف �لمفت����اح �أن  - ل����و �أ

يختار بين �لعمل في �ل�سيا�سة �أو �لكتابة 

�و�و�لبحث �لفكريين �أو في ممار�سة �لقانون 

����ل س����ل س����ل �لعم����ل ف����ي  افافاإل����ى �أيه����م يمي����ل �أم تف�

ات سات سات �لثالثة؟  سا�سا� ا�سا�س �الخت�

ن�سان طاقة مركبة وقد يخت�ص  • اإنَّ الإ

������افة س������افة س������افة اإلى  س�س� وف������ق هواية م������ا، وينميه������ا، اإ

������ه العلمي س������ه العلمي س������ه العلمي اأي تمكنه  سا�سا� ا�سا�س س������يله واخت�س������يله واخت� ������يله واخت�س������يله واخت�س ستح�ستح�

بداع فيتقدم  إه������ذه الطاقة من العم������ل والإه������ذه الطاقة من العم������ل والإ

إاط المهني والإاط المهني والن�ساني  اط المهني والساط المهني والس سكال من الن�سكال من الن� كال من الن�سكال من الن�س س�س� أ في ا

أو �سواه، وقد  ا أو �سيا�سياً ا �س������واء كان فكرياً

أكثر  أو يبدع في ا ن�س������ان اأن ينجح ا إيتمكن الإيتمكن الإ

ن�سان  إو عمل، وهنا يختلف الإو عمل، وهنا يختلف الإ أ مار سمار سمار ا سمن م�سمن م�

خرى، وهنا يمكننا الحديث  عن الكائنات الأ

أولويات في الرغبات اأو في ترتيب ما  عن ا

������ل س������ل س������ل  سف�سف� الها فالها فاأنا كغيري من الذين يكتبون اأ

اإليها والتي تكون  ُ�س������تقُر�س������تقُر
أ الخي������ارات التي ا

قريبة من خياري المهني الذي عملت من 

أنكر اأن الظروف  صجله، ولي�صجله، ولي�ص بمقدوري اأن ا اأ

أ�سا�س������اً قد تقود اإلى خيارات هي لم تكن ا

أتمنى اأن اأكون  ابالح�س������بان، فابالح�س������بان، فاأنا مثاًل كنت ا

أنني ل������و وفقت في هذا  محامي������اً واأعتقد ا

او الرغبة �س������او الرغبة �س������اأكون محامياً ناجحاً أ الخيار ا

أمتل������ك ثقافة قانونية جيدة  ني ما زلت ا لأ

ن ولكن العم������ل الحزبي والثقافي  حتى الآ

أنني في  خر علما ا قاداني اإلى االتج������اه االآ

�سا�س اأحمل �سهادة تعليمية. االأ

م�ســـيرتك  �ســـاهمْت  مـــدى  اأّي  اإلـــى   -

القانونيـــة  وثقافتـــك  الطويلـــة  الحزبيـــة 

والحقوقية في بنيتك الفكرية؟

• بالتاأكي������د العم������ل الحزب������ي واالنتماء 
لحاح على  للحزب هو �ساحب الف�سل في االإ

نني  أنواعه الأ التح�س������يل الثقافي بمختل������ف ا

اأعرف اأن اأي عمل حزبي يحتاج اإلى ح�سور 

أدائه ب�سكل ريادي وهذا جعلني  وقدرة على ا

ح�س������ل على ما اأتمكن من المعارف  اأبحر الأ

والعلوم.

كبر اأحم������د )رحمه اهلل(  اإنَّ اأخ������ي االأ

كب������ر ف������ي كثير  كان �س������احب ال������دور االأ

لع على  مما و�س������لت اإليه حيث كن������ت اأطَّ

ال�س������حف والمجالت الت������ي كان يجلبها 

م������ن مدينة حلب بحكم عمل������ه في قرية 

لعت  )مريبط( اإ�سافة اإلى الكتب التي اطَّ

عليه������ا من������ذ ال�س������غر وا�س������تماعي اإلى 

ال�سيا�س������ية  باأنواعها  ذاعية  االإ البرام������ج 

والثقافية كافة والتي �ساهمت في تكاتف 

الوعي الثقافي في مخيلتي واإنني مازلت 

اأعتبر نف�سي طالباً في تح�سيل وتكثيف 

حقق ما اأ�سبو اإليه في مجاالتي  العلوم الأ

الفكرية والكتابية. 
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لفات التي اأ�سدرَتها ول�سيما  - َعْبَر الموؤ

�ســـلوب  زمة تعتمد فيها الأ التـــي تناولت الأ

المنهجـــي والتحليـــل والمرتكز بدوره على 

المعرفـــة ال�ســـمولية مـــا يجعـــل مـــن كتبك 

اأفقًا جديدًا في الفكر ال�سيا�سي. 

اإلى اأين ت�سير �سمن هذا الم�سروع؟ 

أ�س������لوبه في تناول الق�سايا  • لكل كاتب ا

التي ت�سغله وت�س������كل لديه هاج�ساً اأو ق�سيًة 

ول  نَّ التاريخ هو الُمعلم االأ
أ ولََديَّ القناع������ة ا

أو  والمدر�س������ة الكبيرة التي ال يمكن لكاتب ا

باحث اأو مفكر تجاوزه������ا من هنا اأقول: اإنَّ 

الذاكرة ال�سيا�س������ية مهمة ف������ي هذا المجال 

اإ�س������افة اإلى االطالع الوا�سع على ما تنتجه 

الثقاف������ة الغربية، وما ترمي اإلي������ه اأفكارها 

وبني������ة وتركيبة العقل العربي عبر تنا�س������لية 

تاريخي������ة موّلدة ومن ه������ذا وذاك اأحاول اأن 

َد �س������يئاً اإلى الحا�سر والم�ستقبل يكون  ُج�سِّ
أ ا

اأميناً م������ن حيث منهجه و�س������لوكه واحتوائه 

على اأكبر قدر من المعرفة التي ت�ساهم في 

بناء ح�سارتنا ووعينا عبر الزمن.

- براأيـــك اأيـــن يقـــع الحد الفا�ســـل بين 

بداعي؟ وهل  العمـــل ال�سيا�ســـي والعمـــل الإ

بو�سع كل ال�سيا�سيين اأن يكونوا مفكرين؟ 

• العمل ال�سيا�سي زورق والعمل الفكري 

َن من  والثقافي �س������فينة، فالمثقف الذي تَمكَّ

اأدواته وا�س������تطاع اأن يك������ون منظومة ثقافية 

�ساملة قدر ا�ستطاعتها يمكن له اأن يبحر على 

زورق ال�سيا�س������ة، فالثقافة �ساملة وال�سيا�سة 

أرادت اأن تكون  يجب اأن تكون فرعاً منها اإذا ا

�سيا�سة ناجحة. 

اإلـــى  المفكـــر  يحتـــاج  مـــدى  اأي  اإلـــى   -

ا  التاريخ للعـــودة اإليه وتقديم الدلئل عمَّ

ِمن  يجـــري في الحا�ســـر؟ واإلى اأي مـــدى ُتوؤْ

بمقولة التاريخ يعيد نف�سه؟ 

• قل������ُت في ج������واب �س������ابق اإنَّ التاريخ 

ول واإنَّ التاريخ يعيد نف�س������ه  �علم االأ
ُ
هو الم�

بالم�سامين والقواعد التي تحكم ال�سيرورة 

ن�سان يبقى  وال�سيرورة الب�س������رية، ولكن االإ

ق������وى لذل������ك يجب اأن  ول واالأ الفاع������ل االأ

ندرك اأن ال�سعوب هي التي ت�سنع تاريخها 

نَّ الب�س������ر تلقائي������ون في 
أ وه������ذا ال يعن������ي ا

ردود اأفعاله������م بل فاعل������ون وفق التحوالت 

االجتماعية وال�سيا�س������ية الت������ي تحيط بهم 

وح�سب ما يمتلكون من قدرات.

التاريخـــي  الربـــط  اأن  تعتبـــر  هـــل   -

�ســـاءة  دي اإلـــى الإ حـــداث وعالئقهـــا يـــوؤ لالأ

بع�ـــض  فـــي  اأنـــه  اأم  جديـــدة  نقـــاط  علـــى 

حيان يوقع المفكر في المغالطات؟ الأ

نه  • التاريخ �سل�سلة مترابطة وتراكمية الأ

ن�سان وما يعي�سه وما يقوم به، واإذا  يخ�س االإ



الدكتور خلف املفتاح

2015    ت�شرين الثاين   2015    ت�شرين الثاين   ���2015 626العــدد   626العــدد   626

أو انقطاع������ات اأدت اإلى  كان ثم������ة فوا�س������ل ا

حدث ما فهي في تفكيرنا ولي�س في ال�سياق 

التاريخي المت�سل والذي اعتمد اأوالً واأخيراً 

ن�سان. على االإ

فكـــر  تقديـــم  اإلـــى  ال�ســـبيل  كيـــف   -

مة  ر عن واقع الأ �سيا�سي عربي معا�سر ُيعبِّ

والتحديات التي تكتنفها؟ 

أنه وا�سح قوتنا  • اإنَّ كل �سيء اأعتقد ا

و�سعفنا وم�س������اكلنا واأمرا�سنا و�سلوكنا. 

نَّ الم�سكلة لي�ست في تقديم 
أ فاأنا اأعتقد ا

أو م�س������روع �سيا�س������ي فقط بقدر ما  فكر ا

رادة ال�سيا�س������ية وال�س������عبية.  هي توفر االإ

فالعرب اأمة قد تح�سن التحليل والتفكيك 

لكنها لي�س������ت قادرة عل������ى التركيب في 

اأي مجال كان وال�س������يما في مجال بنية 

الموقف المنا�سبة وال�سرورية فكثيراً ما 

ن�س������خ�س مر�س������اً وال نذهب اإلى العالج 

واإذا دخلنا في اإطار العالج فنحن نهمل 

الحمية تماماً.

- قدمَت في كتابك )ثقافة الكراهية( 

رّدًا مو�سوعّيًا على �سراع الح�سارات ولكنك 

اأي�ســـًا تو�ســـلَت اإلى رف�ض حوار الح�ســـارات 

ب�ســـكله المطروح. كيف تنظر اإلى العالقة 

بيـــن العمران الب�ســـري عبـــر التاريخ مابين 

�سافة؟ ق�ساء والإ لغاء والإ الإ

• م������ن وجه������ة نظ������ري اإنَّ الح�س������ارات 

التت�سارع ولكنها تتناف�س، وميدان المناف�سة 

ن  هو العل������م والمعرفة والتقان������ة والتكتل، الأ

لغاء-  ال�سراع -ويمكن اأن يعني العدوان واالإ

فهو �س������اأن الكومبرادور الذي يحرك بع�س 

ل �سناعة القرار في الغرب ال �سيما بعد  مفا�س

أراها �سلطة التقانة والمعرفة،  العولمة التي ا

وهنا تتحول العولمة عبر الفارق الح�ساري 

خر، وهنا اأي�سا  لغاء االآ أو قوة الإ اإلى �س������لطة ا

ياأتي رف�س هذه الفكرة اال�ستعمارية المقولبة 

والمزينة بعناوين جذابة، وم�سكلتنا اليوم مع 

أنه يريد تحويل فائ�س القوة العلمية  الغرب ا

أ�س������كال اال�س������تعمار  اإل������ى �س������كل جديد من ا

بالقوتين الناعمة والذكية هذا عندما يتخلى 

عن القوة الخ�سنة.

- هــــل تعتبــــر اأنَّ ما ن�ســــره المفكرون 

ي  �ســــمِّ مــــا  حيــــال  والعــــرب  ال�ســــوريون 

ا�ســــتوعب  العربــــي  الربيــــع  بظاهــــرة 

يدي  دوافــــع خلــــق هــــذه الظاهــــرة، والأ

التــــي تقف خلفهــــا اأم �ســــللته العناوين 

وال�سعارات البراقة؟

قطار العربية ومازالت  • كانت بع�س االأ

بحاج������ة اإل������ى تغيير جذري في �سيا�س������تها 

والمت�س������لطة  الديكتاتوري������ة  واأنظمته������ا 

خ������ر يعي�س  والمتخلف������ة وكان بع�س������ها االآ
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حالة من الديمقراطية الن�س������بية والتنمية 

االجتماعي������ة واالقت�س������ادية واال�س������تقرار 

واال�ستقالل ال�سيا�سي وال�سيادي، فجاء ما 

�سمي الربيع العربي ليكون الغطاء ل�سرب 

غرا�س  ال�سالح بالطالح، وا�ستثمر خارجياً الأ

جيو�سيا�س������ية ومن هذا ت�س������للت الرجعية 

لت�س������رقه  والمتخلفة  بالدي������ن  المت�س������ترة 

وت�س������تمر في الدع������اء الدين������ي لتحري�س 

الجماهير بحجة تغيير الحكومات، فتخدم 

الم�ساريع الخارجية لذلك فالعرب بحاجة 

اإلى تغير عميق نحو الديمقراطية والتنمية 

نتاج  والتكتل القومي وال�سراكة الحقيقية الإ

حالة عربية ق������ادرة على مواجهة تحديات 

العولمة والو�س������ع الدولي الجديد فاأعتقد 

أن������ه لم يتبلور موق������ف عربي على  جازماً ا

نتاج  م�س������توى النخب الفكرية والثقافية الإ

ن ب�سبب الموؤثرات  الحالة المطلوبة حتى االآ

يديولوجي������ة والمرجعي������ات الخارجي������ة  االأ

و�سطوة البترودوالر.

بمقولـــة  مقتنعيـــن  الكثيـــرون  بـــات   -

اإن العـــرب اأمـــة ل تقـــراأ وبدليـــل اأنـــه علـــى 

الرغـــم مـــن ت�ســـريحات ودرا�ســـات غربيين 

و�ســـط  قـــة وال�ســـرق الأ عـــن الفو�ســـى الخالَّ

الجديـــد فالعرب لـــم ينتبهوا اإلـــى الخطر 

القادم. هل توافق هذا الراأي؟

• اإنَّ مقولة العرب اأمة ال تقراأ هي مقولة 
ن الم�سكلة لي�ست في القراءة  غير �سحيحة، الأ

لكنها في وجود ثقافة متكلِّ�سة وذهنية تعي�س 

أبداً اإ�سافة  في الما�س������ي ال تريد اأن تتطور ا

أننا �س������عيدون بهذا المر�س وال نحب اأن  اإلى ا

ن نتاأمل الجبال  أ من������ه، فنحن حت������ى االآ نبرا

والنت�س������لقها وهذا اأمر ن�س������بي بين �س������رائح 

م������ه من بني������ات ثقافية  المجتم������ع وما تقدِّ

مختلفة، تتراوح بين ال�سعف والقوة. 

- كيـــف ال�ســـبيل اإلـــى اجتذاب ال�ســـباب 

اإلـــى الفكـــر القومـــي و�ســـط اأمـــواج العولمة 

والتغريب التي ت�سربهم ليل نهار؟ 

• الفك������ر القوم������ي والوح������دة العربية 
اأ�سبحا �سرورة اأكثر مما هما حلم رومان�سي 

رهاب،  فالتحديات الخارجي������ة، وتدفق االإ

والحاج������ة اإلى تنمية مناف�س������ة وح�س������ور 

الم�ساريع الخارجية، وتمددها على ح�ساب 

م�س������الحنا ووجودن������ا وهويتنا ي�س������تدعي 

ح�س������وراً عربي������اً جدي������داً، يتفاع������ل معه 

ال�س������باب العربي وتنظر له النخب الفكرية 

ح������زاب التقدمي������ة لتكون لن������ا مكانتنا  واالأ

م������م، ونتخل�س من  التي ن�س������تحقها بين االأ

الخطر ال�س������هيوني والم�ساريع الخارجية، 

وهنا ت�سح الحاجة لتطوير وتو�سيع محور 

المقاوم������ة ونه������ج العروبة فهم������ا حاجتان 

�سروريتان تفر�سان نف�سيهما.
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ملحة عن الدكتور خلف املفتاح

الكات������ب والباحث ال�سيا�س������ي الدكتور خلف المفتاح هو ع�س������و اّتح������اد الكّتاب العرب. له 

زمة« و»ثقافة الكراهية«. بعاد الحقيقية لالأ ة منها: »في االأ موؤلفات عدَّ

 �سارك في العديد من الندوات على م�ستوى القطر اإ�سافة اإلى المحا�سرات التي ت�ساهم في 

تنمية الوعي ال�سيا�سي والوطني وهو ع�سو القيادة القطرية لحزب البعث العربي اال�ستراكي.
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دب احلديث واملعا�ضر يف جامعة دم�ضق. مدير التاأليف يف الهيئة العامة ال�ضورية للكتاب، واأ�ضتاذ الأ ❁

التجريب ... وحممد ر�ضوان

❁

�لتجريب و�حد�ً من �أهم  يمكننا �أن نعّد

آليات �لحد�ثة على �لم�س������تويات جميعها،  �

������ورس������ورس������ور�ً لما بعد  سكثر ح�سكثر ح� ّلتوّجه لتوجه لتوّجه �لأ ل ������كل ������ّكل � ������كس������كس سبل �سبل �

اساساً. سي�سي� أ �لحد�ثة �

فقد �ت�س������مت �لمرحلة �لتاريخية �لتي 

ّلثاني������ة، بالتوّجه لثاني������ة، بالتوجه لثاني������ة، بالتوّجه  � �لح������رب �لكوني������ة  ْتلْتتلْت

�لتجريب������ي وقد تز�لتجريب������ي وقد تز�م������ن هذ� م������ع �نتقال  �

������ناعات س������ناعات س������ناعات  سل�سل� �لمجتم������ع �لغرب������ي من تقنية �

ناعات سناعات سناعات �لدقيقة. سل�سل� إلثقيلة �إلثقيلة �إلى تقنية � �

دب و�لفل�س������فة �أفكار  وقد �س������اد في �لأ

ّلتي تمّج������د ما هو غير لتي تمج������د ما هو غير لتي تمّج������د ما هو غير  ما بع������د �لحد�ثة �

ٍقعي، مع محاولٍةقعي، مع محاولٍةٍ لتجاوز  عقالني وغي������ر و�

عر�ض وتقدمي:  د.غ�سان غنيم
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������ي وال�س������خرية منه مع رف�ض قاطع س������ي وال�س������خرية منه مع رف�ض قاطع س������ي وال�س������خرية منه مع رف�ض قاطع  سالما�سالما�

حكام النهائية  ض������و�ض������و�ض المغلقة ذات الأ ������و�س������و�س سللن�سللن�

راء المب�سترة، ولكل ما  القاطعة، ورف�ض للآ

ضو�ضو�ض مفتوحة،  و�سو�س سالح ن�سالح ن� الح ن�سالح ن�س سهو مطلق وقاطع، ل�سهو مطلق وقاطع، ل�

������اركة س������اركة س������اركة  س������حة ويمكن للمتلقين الم�س������حة ويمكن للمتلقين الم� ������حة ويمكن للمتلقين الم�س������حة ويمكن للمتلقين الم�س سغير وا�سغير وا�

ال التال التاأويل،  للة فيها من خللة فيها من خل في اإيج������اد الدل

م������ع الدعوة اإلى لغة طازج������ة، غير مفعمة 

ّت الم�سبقة، بل مفّرغة من الدت الم�سبقة، بل مفرغة من الدت الم�سبقة، بل مفّرغة من الدللة  بالدلل

يرورة �سياقاتها. سيرورة �سياقاتها. سيرورة �سياقاتها.  سلتها عبر �سلتها عبر � ئ دسئ دسئ دل سن�سن� ن�وتن�وتُ

فالتجري������ب بمعناه الع������ام هو محاولة 

دبية  آليات جديدة في الكتابة الأ اجت������راح ا

������د س������د س������د اإيج������اد اأنماط  سبعة، بق�سبعة، بق� بعة، بق�ل������م تك������ن متبعة، بق�ل������م تك������ن مّت

اا ه������و متداول وماا ه������و متداول وماألوف  ا ه������و متداول ومجديدة، تبتعد عما ه������و متداول ومجديدة، تبتعد عمَّ َّجديدة، تبتعد عمَّ

نَّ الروائي ال�سوري قد 
أ ������ك فيه س������ك فيه س������ك فيه ا س �س � لومما لومما ل

ّم�س������ته حّمى الحداثة عبر و�س������ائل كثيرة م�س������ته حمى الحداثة عبر و�س������ائل كثيرة م�س������ته حّمى الحداثة عبر و�س������ائل كثيرة 

ال، سال، سال،  ست�ست� تي�س������رت عبر الثقافة وو�س������ائل ال

������ر مع ما س������ر مع ما س������ر مع ما  س������ال المبا�س������ال المبا� ������ال المبا�س������ال المبا�س ست�ست� والترجم������ة، وال

ّيحدث في العالم من تغّيرات مت�س������ارعة. يحدث في العالم من تغيرات مت�س������ارعة. يحدث في العالم من تغّيرات مت�س������ارعة. 

دبية  ضجنا�������ضجنا�������ض الأ وع������رف التجريب في الأ

جميعاً.

������وان عبر كتابه س������وان عبر كتابه س������وان عبر كتابه  سوق������د حاول محمد ر�سوق������د حاول محمد ر�

ل»التجري������ب« وتحول»التجري������ب« وتحولت ال�س������رد في الرواية 

ادر عن اتحاد الكتاب العرب سادر عن اتحاد الكتاب العرب سادر عن اتحاد الكتاب العرب  سال�سورية ال�سال�سورية ال�

ضن يدر�ضن يدر�ض تجليات  ������ق عام س������ق عام س������ق عام 1913م اأ سفي دم�سفي دم�

التجريب في هذه الرواية عبر قراءة نقدية 

لمجموعة كبيرة من الروايات و�س������لت اإلى 

أربعين عماًل مما ي�س������كل عماًل نقدياً  نحو ا

جديراً باالحترام والتقدير...

وق������د قدم لذلك بو�س������ع مفهوم محدد 

لق�س������ية التجري������ب يتلخ�������س بالخلق بكل 

حرية ومن دون نموذج، م�ستعيراً كلمة اآالن 

روب غريية، وبالتجاوز وهدم الحدود.

وبالتمرد على �س������كونية اللغة واتجاهها 

نحو ال�س������عرية. وباالتجاه نح������و العجائبي 

�س������طوري مع اإ�س������افات مّرت في ثنايا  واالأ

الكت������اب، كتك�س������ر الزمن الروائ������ي وتعدد 

آلية  �س������وات وت������داول ال�س������رد، وتق������وم ا االأ

الدرا�س������ة على ط������رح الفكرة الت������ي يريد 

معالجته������ا، والحديث عنها نظرياً ب�س������كل 

مقت�س������ب، ثم الول������وج اإلى رواي������ات يمكن 

أو تلك بمعطياتها  اأن تخ������دم هذه الفك������رة ا

الفكرية والفنية.

ففي تحوالت ال�س������رد في البنية واللغة، 

يتناول مجموعة م������ن الروايات التي توائم 

ه������ذه التحوالت، م������ن مثل رواي������ة حار�س 

أو ذاكرة الرماد  براهيم خلي������ل ا الماع������ز الإ

�� البت�س������ام التري�س������ي اأو معاطف البدايات 

ل�جهاد عقيل.

أو »غالباً« ب�س������رد حكاية  أ »عادًة« ا ويبدا

الرواية ب�سكل مكّثف، مع الحديث عن بع�س 

أو الوق������وف عند بع�س������ها  ال�سخ�س������يات. ا
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مطّوال مع تحليل لبع�س المعطيات الفكرية 

للرواية. ودرا�سة بنيتها اللغوية التي رافقت 

درا�س������ته لمعظم الجوانب والعنا�س������ر التي 

تتناولها بالدرا�سة كال�سرد والزمن والمكان 

والرمزي والعجائبي .ثم يركز على العنوان 

الفرعي ال������ذي يتناوله، فمثال في تحوالت 

ال�س������رد في البنية واللغة، يركز كثيراً على 

درا�س������ة اللغة الت������ي يتو�س������لها الروائي في 

تاأدية ال�س������رد، من ذلك مث������اًل: ما جاء في 

حديثه عن بنية ال�س������رد واللغ������ة في رواية 

حار�������س الماع������ز: »اإن الت�س������كيل الجمالي 

من خالل هذا المقطع ال�س������ردي، ال يمكن 

اأن يثي������ر فينا الل������ذة الجمالية لوال براعته 

في ت�س������كيله اللغوي، ووعيه التام بطرائق 

التوظيف الفنية، اإذ تنتقل اللغة من مجرد 

داء، اإل������ى لبنة م������ن لبنات  و�س������يلة ف������ي االأ

الداللة ف������ي الن�س، حيث تغدو قيمتها في 

خبار، وهذه غاية ق�سوى  يحاء ال في االإ االإ

في التجريب الروائي لغوياً«.

ثم ينتهي اإلى نتيجة ي�س������ل اإليها في 

نهاي������ة مقطع يتن������اول فيه رواي������ة تمّثل 

المو�س������وع المدرو�������س، يق������ول: »فف������ي 

حار�س الماعز-عبر ن�سو�س������ها الثالثة- 

تتجل������ى مالمح �س������عرية الن�������س النثري 

لتوؤ�س�س طاقاٍت جماليًة للغٍة م�ستمدٍة من 

ف�ساءات ال�سعر«.

أو يقول عن ذاكرة الرماد البت�س������ام  ا

التري�س������ي »ن�������س تجريب������ي بامتي������از، 

ي�ستغرق الذات ق�سيدة، وذات ت�ستغرق 

الوجود ق�س������ية، ووج������ود ال يُدرك اإال 

بالوجد والحل������م تتجلى في الذات كما 

تتجلى في اللغة«.

ي�س������غله في كثير من الوقفات ق�سية 

العتبات الن�س������ية، ولكنه ماأخوذ بالعنوان 

كونه عتبًة ن�س������يًة مهمًة. وغالباً ما يكرر 

الفكرة النظرية التي تتحدث عن العنوانات 

بعبارات مختلفة، ولكنها متوافقة من حيث 

المعنى والداللة.. ففي حديثه عن هيكلية 

أبواب مواربة«  الرواية، وبنيتها في رواية »ا

ل� هيفاء بيطار.. يكتب عن العنوان: »لعل 

ولى التي  العنوان ي�سّكل العتبة الن�سية االأ

تمّهد للدخول اإلى رحاب الن�س كو�س������يلة 

للك�سف عن طبيعته، والم�ساهمة في فك 

غمو�س������ها... وقد جاء العنوان ب�س������يغة 

الجملة النك������رة...« ثم يقف الوقفة ذاتها 

في ف�س������ل »الزم������ن ولعبة ال�س������رد« التي 

يتن������اول فيها رواية فاي������زة داود، من دون 

اأن يذكر ا�سم الكاتبة طوال الف�سل وهي 

»جنة عدم« فيقول: »ي�سكل العنوان عتبة 

مركزية اإ�ستراتيجية في عالقتها بالن�س 

وبالق������ارئ مع������اً. فالعنوان يمن������ح الن�س 

كينونته وت�سميته و�سرعية وجوده ويجعله 
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�سئلة...  قاباًل للحياة والتداول، وطرح االأ

كون������ه مفتاحاً للدخول اإل������ى عالم الن�س 

الروائي..«.

وقد تناول الكاتب م�س������تويات متعددة 

من التجريب في الرواية ال�سورية منها ما 

كان على م�ستوى الحدث، وعلى الم�ستوى 

�سطوري اأو على  ال�س������حفي، والم�ستوى االأ

م�س������توى البني������ة اللغوية، وعلى م�س������توى 

القيمة �� حيث تحدث عن الحرية، وعالقة 

الفكرة، بالتجريب في الرواية ال�سورية، ثم 

على م�س������توى الزمن، وق�سية تك�سير زمن 

ال�سرد والتالعب به وتجاوز الزمن الخيطي 

ا�س������تعارتها  تقنيات  ل�س������الح  الفيزيائ������ي 

الرواية ال�س������ورية من ال�س������ينما في عملية 

المونت������اج والتقطيع، ثم تناول الم�س������توى 

المتعلق بالمكان وبتحوالته المتعددة عبر 

درا�س������ة مجموعة من الرواي������ات من مثل 

أبنو�س، ومدين������ة اهلل، وجنود اهلل... ومن  ا

دون اأن ي�س������ع خاتم������ة للكتاب يجمع فيها 

������ل اإليها، على  مجموعة النتائج التي تو�سَّ

الرغ������م من وج������ود الكثير منه������ا في ثنايا 

الدرا�سة، من مثل:

1- تج������اوز رواي������ات التجري������ب ف������ي 

غالبيتها للزمن الخيطي ل�س������الح تك�س������ير 

الزمن، والتالعب به عبر تقنيات اال�ستباق 

واال�سترجاع والتوقف.

2- تن������ازل كثير من رواي������ات التجريب 

�سا�س������ي في الرواية ل�سالح  عن الحدث االأ

اأحداث فرعية تغني الداللة وال تقل اأهمية 

عن الحدث الرئي�سي.

3- ع������دم اهتم������ام رواي������ات التجريب 

بالواقع������ي الت�س������ويري عل������ى الرغ������م من 

ح�سور هذا المكان الواقعي لدى كثير من 

الروائيين.

4- اتجاه كثير من الروايات التجريبية 

نحو العجائب������ي والفانتازي م������ع مزج بين 

الواقعي والفانتازي.

5- ح�س������ور البولفوني������ة ف������ي بع�������س 

أبواب  الروايات.. كما ل������دى هيفاء بيطار »ا

مواربة« مثاًل.

6- ب������رزت اللغ������ة الروائية ف������ي روايات 

التجريب عن�س������راً مهماً ف������ي تحديد مدى 

انتماء هذه الروايات للحداثة والتجريب من 

خالل طبيعة اللغة التي توؤدي ال�سرد الروائي 

في اقترابها من الكثافة في اللغة ال�سعرية، 

أو اعتمادها الترميز والبعد عن الترهل. ا

7- دخول العنوانات، عتبة ن�سية توازي 

الن�س داللياً واإيحائياً.

8- محاولة الرواية التجريبية اأن تقدم 

أ�سكال متجاوزة  م�س������مونات مختلفة عبر ا

غير خا�س������عة لما هو نم������وذج اأو نمط في 

الرواية.
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ان�س������اق الكاتب اأحياناً وراء م�سمونات 

أو كثير عن  وتحلي������الت تبعد ف������ي قلي������ل ا

معالجة فكرة التجريب ففي تحليله لرواية 

أثناء التحليل الذي  أبواب مواربة، ين�س������اق ا ا

يريد اأن ي�س������ل م������ن خالله اإلى موا�س������ع 

تجليات التجريب في الرواية، اإلى المو�سوع 

االجتماعي ذي البعد ال�سيا�س������ي، و�سرعان 

ما اأخذه فين�ساق معه باإطالة ملحوظة، فقد 

مار�س المو�س������وع االجتماعي �سطوته على 

الكات������ب فجاراه تاركاً فك������رة الحديث عن 

أو م�ستوياته في الرواية يقول »في  التجريب ا

متابعة �س������ردية لحياة ليلى«: تقدم الكاتبة 

أة الم�سطهدة الم�ستلبة رغماً  نموذجاً للمرا

عنها لطقو�س اجتماعية �س������ارمة »اأعراف 

تقاليد..« تقّيد حركتها وممار�س������ة حياتها 

اليومية التي غالباً ما تق�سيها بعد عودتها 

من الوظيفة في المطب������خ ما بين المجلى 

وركام الغ�س������يل، ثم يتحدث عن ابنة رو�سة 

هند التي تتخ������رج من كلية العلوم وال تجد 

عماًل، مما دفعها اإلى الزواج من رجل ثري 

يكبرها بربع قرن.

ثم يذهب نحو ق�سية الف�ساد في دوائر 

الدولة.. فيتحدث عن الر�س������وة »كان اأمام 

هند اأح������د الخيارين في مواجه������ة اأزمتها 

المزمنة، اإما الوظيفة« وهذا يتطلب ر�سوة 

الجهات الم�س������وؤولة ب� مئ������ة األف ليرة �� كما 

تقول الرواية للح�س������ول على وظيفة »واإما 

الزواج بالثري العجوز والتعاي�س مع زوجته 

ولى«. االأ

أو يقول محلاًل �س������وؤاالً �ساقته الروائية:  ا

»لماذا ال يجروؤ اأحد على قول الحق؟ فتاأتي 

جابة عبر كم هائل من ال�سور والم�ساهد  االإ

والحاالت المتعددة لبنية المجتمع المقموع 

نثوي، وبنية ال�سلطة  ب�س������قيه الذكوري واالأ

القامعة ب�سقيها ال�سيا�سي واالقت�سادي«.

أو يق������ول ف������ي تعليقه عل������ى رواية جنة  ا

عدم لفاي������زة داود: في اعتق������ادي اأن زمن 

الخراب في اإطار زمني مغلق، ال ينتج �سوى 

أ�س������بابه وتالوين������ه، وال يمكن  الموت بكل ا

له������ذه ال�سخ�س������يات اأن تبق������ى في منجى 

عما يفرزه ذلك الزمن الممتد اإلى الراهن 

ن�سان  ب�سماته العدمية التي مور�ست �سد االإ

والطبيعة.

فمثل هذه اال�ستطاالت التحليلية، ت�سكل 

اإغواءات لم ي�س������تطع الكات������ب اإال اأن يمتثل 

أنها قد ال ت�سكل اأمراً  لها.. على الرغم من ا

ملزماً يحتاج������ه الحديث عن التجريب في 

الرواية، ولكن الكاتب لم ي�س������تطع مقاومة 

اإغ������راء الحدي������ث ع������ن االمت������داد القيمي 

وانعكا�ساتها  الروائيين،  فكار  الأ والداللي.. 

على الواقع المعي�س������ي الذي ي������وّد الكاتب 

�سارة اإليه، وف�سحه. االإ
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ثمة م�س������طلحات اجترحه������ا الكاتب، 

ترب������ك المتلقي وتتركه حائ������راً اأمامها من 

نثروبولوجي..  مثل م�س������طلح الخي������ال االأ

الذي ورد في ال�سفحة )16( وقد ورد في 

�سطوري  �سياق الحديث عن الفانتازي، واالأ

كعن�س������رين مهّمين من عنا�س������ر التجريب 

في الرواية ال�س������ورية. واأظ������ن اأن الكاتب 

أراد اأن يقول: »الخي������ال الميثولوجي« اأي  ا

�س������طورة  ن math هي االأ �س������طوري، الأ االأ

نثروبولوج������ي يعني علم درا�س������ة  ولك������ن االأ

ن�س������ان وثم������ة ف������رق كما يلح������ظ كثرة  االإ

ولى اإلى درجة  المقبو�سات في الف�سول االأ

الت�ساق بع�سها ببع�س بينما يكثر التحليل 

في الف�سول الالحقة.

وم������ن المالحظ������ات المنهجي������ة عدم 

ذكره لل�س������فحات الت������ي اقتب�س منها عن 

اآالن روب غرييه وعن �س������الح ف�سل في 

ال�س������فحة )7( مع عدم ذكر ا�سم الكاتبة 

طوال الف�سل الذي تحّدث فيه عن بع�س 

الروايات، كما في رواية جنة عدم لفايزة 

داود... مثاًل.

يبقى اأن نقول اإن كتاب التجريب ل�محمد 

هم الذي ر�سد اأحد  ر�سوان يعد الكتاب االأ

دبية في  تجلي������ات الحداثة في الكتاب������ة االأ

�س������ورية ممثلة بالجن�������س الروائي عبر لغة 

آ�س������رة ،يتجلى فيها عم������ق النظرة،  نقدية ا

ودقة العب������ارة، والقدرة الفائقة على جذب 

آ�سراً ��  القارئ، بحيث ي�س������ير النقد ن�س������اً ا

جاذباً قادراً على منح اللذة والفائدة، عبر 

درا�س������ة معمق������ة وجميلة تبعد ع������ن النقد 

مقولة ثق������ل اللغ������ة النقدية وتخ�س�س������ها 

المفرط ل�سالح لغة ماأنو�سة �سل�سلة عميقة 

جاذبة قادرة على تكري�س �س������احبها ناقداً 

مبدعاً للرواية وتقنياتها وفنونها.
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اإ�ســــــدارات جـــــديدة

 جديد ال�ساعر فايز خ�سور

منذ »الظ������ل وحار�س املقربة« املجموعة 

وىل، ال�س������ادرة ع������ن دار ابن  ال�س������عرية االأ

زيدون يف دم�س������ق ع������ام )1966م(، مروراً 

مبا تالها »كتاب االنتظار«، »غبار ال�ستاء«، 

آداد«، »ثمار اجللي������د«، »قدا�س الهالك«،  »ا

»ع�س������بها م������ن ذهب«. و�س������والً اإىل »ظالل 

الكالم«، »يف البدء كان الوطن« و»هجائيات 

هادئة«. يكون ر�سيد ال�ساعر فايز خ�سور 

من دواوين ال�سعر قد بلغ /25/ديواناً.

عنوان املجموعة: هجائيات هادئة.

ال�ساعر: فايز خ�سور.

الدار: �رسجون /دم�سق/1915م.

لوحة الغالف: نبيل ال�سّمان.

اأديب و�ضحفي �ضوري. ❁

❁

اإعداد: ح�سني هالل

نافـــــــذة علــى

منذ »الظ������ل وحار�س املقربة« املجموعة 

������ادرة ع������ن دار ابن 

تاء«، 

داد«، »ثمار اجللي������د«، »قدا�س الهالك«، 

ىل »ظالل 

الكالم«، »يف البدء كان الوطن« و»هجائيات 

ور 
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أ�سعاراً من اأعوام  أيدينا - ا خرية حتى تاريخه - التي بني ا لئن �سّمن ال�ساعر، جمموعته االأ

�سابقة )2008م/2009م(، فقد جاء معظمها موؤرخاً بعامي )2010م و 2011م(. وقد ا�ستملت 

رِّق �ساعرنا، كاحلقوق 
من حيث موا�سيعها، على هموم وهواج�س، ما برحت تنخر جمتمعنا وتوؤ

ال�سائعة والكرامات املكلومة والعدالة املفقودة، والع�سق املاأ�سور.

يقول فايز خ�سور يف اإحدى �سفحات جمموعته البالغة /112/�سفحة: 

يل بالٌد، و�ساٌع �سماواتها

�سا�سعات مداراتهات

لي�ض يل يف حماها ع�سري حميٌم

ومايل ظهري حكيٌم

يباري �سواري القبيلْة..!

يل بالٌد تفّن يف ق�سمها الطامعوَن الغزاُة.

❁    ❁    ❁

دب والنقد يف الأ

دب والنقد. يف واحة االأ

حممد طربيه.

دو�سق – دار العّوام.

يقول النا�رس يف الغالف الثاين للكتاب:

اإذا كانت موا�سيع هذا الكتاب تتنّوع من حيث 

م�س������امينها، بني فك������ر واأدب ونقد وف������ّن، وتتنّوع 

من حي������ث حجمها، بني املقال������ة املمدودة والبحث 

ألق الفن  امل�ستفي�س. فاإمنا يجمعها عبق اجلمال وا

وبهجة املعرفة، وال �س������يما اأن تلك املوا�سيع تنتمي 

أزمن������ة متباعدة واأ�س������قاع جغرافي������ة متنائية  اإىل ا

ة ومتنوعة، اأ�ساء كل  وتتحدث عن �سخ�س������يات عدَّ

دبي. بداع الفكري واالأ منها قناديله على دروب االإ

ديب والباحث حممد طربيه كتابه املوؤلف من /434/�س������فحة  ������ل الكاتب االأ لقد ف�سَّ

قطعاً و�سطاً، اإىل ثالثة اأجزاء:

ع من حيث 

ع 

من حي������ث حجمها، بني املقال������ة املمدودة والبحث 

لق الفن 

يع تنتمي 

������قاع جغرافي������ة متنائية 

اء كل 
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أدبية. - اأعمال ا

أدبية. - موا�سيع وق�سايا ا

أدباء ونّقاد. - ا

خري عن ال�ساعر ابن حّجة احلموي قوله: وقد جاء يف اجلزء االأ

�أين قـــــلـــــُب  يــــــا  وعـــــدتـــــنـــــي  �ألـــــيـــــ�ـــــش 

تـــتـــوُب  لـــيـــلـــى  عــــن  تــــبــــُت  مــــا  �إذ� 

ـــــٌب عـــــن حـــــــّب لــيــلــى ـــــائ ــــــــا ت فــــهــــا �أن

ــــــذوُب ــــــــــرْت ت ـــمـــا لـــــك كـــلـــمـــا ُذك ف

❁    ❁    ❁

�ساعرتان من مّرة

�سمن �سل�سلة قطوف تراثية ال�سادرة عن 

الهيئة العامة ال�سورية للكتاب خرج اإىل النور 

ة«  كتاب بعنوان »�ساعرتان من مرة عفيفة وُحرَّ

للباحث الراحل ح�سني �سعبان حمد )1955م 

– 2002م( وكان الباحث خالل العقد التا�سع 
من القرن الع�رسين قد داأب على البحث عن 

�ساعرتيه هاتني حملاًل ومعلاًل، ناقداً وناق�ساً 

يف اآن مع������اً ع������رب النقد والتحلي������ل واملقارنة 

فك�س������ف بلبال الظنون عن ليل������ى بنت لكيز 

)430 – 483م( امللقب������ة بالعفيفة، باحثاً عن 

�سحة وجودها، الذي دح�سه باحلّجة، الفتاً 

اإىل ما نُ�ِسَب اإليها من �سعر، وما اعتور ن�سبها من التبا�س ليبوح ب�رّسها )�س85( بقوله:

أَْقَدَم من ذكرها، وَذَكَر �سعراً  مل اأجد ل�ساعرتنا العفيفة ذكراً يف م�سادرنا القدمية.. وا

ديب اللبناين ب�سري ميوت املتوفى  ب لوي�س �سيخو الي�سوعي )1859 – 1927م( واالأ لها االأ

أ�سار �سيخو بالقول: »نقلنا  )1928م( دون اأن يذكر ميوت امل�سادر التي عاد اإليها.. فيما ا

هذه الرتجمة من جمموع خط من ال�سعر العربي، ومن تاريخ العرب وطبقات ال�سعراء.. 

أنها زوج الرباق بن روحان، فار�س قبيلته. وا�ستهرت بق�سيدتها التي ت�ستنجد  م�سرياً اإىل ا

�رس والتي مطلعها: نقاذها من االأ بها الرباق الإ

ادرة عن 

ىل النور 

ة« 

م 

م( وكان الباحث خالل العقد التا�سع 

ب على البحث عن 

 النقد والتحلي������ل واملقارنة 

������ف بلبال الظنون عن ليل������ى بنت لكيز 

 عن 
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ــــــــرب�ق عــــــيــــــنــــــًا لــــــرتى ــــــــل لــــــيــــــت ل

مــــــا �أقــــــا�ــــــســــــي مــــــن بــــــــالء وعـــنـــا

طر�س(. أ�سمهان )اآمال االأ التي غنتها املطربة ا

كم������ا تناول الباحث، ال�س������اعرة.. جليلة بنت م������رة زوج كليب م�س������رياً اإىل اأن املراجع 

وامل�سادر التي عاد اإليها مل ت�رس اإىل حياتها قبل مقتل زوجها كليب..

������م كتابه اإىل ف�سلني بادئاً باحلديث عن قبيلة ربيعة ن�سباً وموقعاً ومعي�سًة  وكان الباحث قد ق�سَّ

وديناً ومعرفًة.. وترجم الثنني و�س������تني علماً من رجاالت ون�س������اء بكر وتغلب يف اجلاهلية و�س������در 

أيام بكر وتغلب، ومتو�سعاً باحلديث عن حرب الب�سو�س التي جرت بينهما وكان قد  �سالم موجزاً ا االإ

�ستاذ منهال الغ�سبان م�سيئاً على منهجية البحث وم�سامينه. قّدم لهذا الكتاب االأ

❁    ❁    ❁

لوان يف الرتاث ال�سعبي ال�سفاهي الأ

لوان يف الرتاث ال�س������عبي وتعبرياته  جتليات االأ

لوان يف الرتاث ال�سعبي  لت م�سامني كتاب »االأ �سكَّ

ال�سفاهي« للباحث الرتاثي حممد خالد رم�سان، 

ال�سادر عن وزارة الثقافة، الهيئة العامة ال�سورية 

أبواب، وعلى م�ساحة /263/  للكتاب �سمن ت�سعة ا

�سفحة من القطع الكبري.

ل������وان يف الرتاث   الباحث اأن درا�س������ة االأ
ّ

ب������ني

ال�سعبي ال�سفاهي حتتاج ملجلدات وعمل جماعي 

موؤ�س�س������اتي، الفتاً اإىل اأن درا�س������ته اقت�رست على 

بع�������س تفرعات ذلك العن������وان الكبري املتداول يف 

الذاكرة اجلمعية، والوجدان ال�سعبي الذي يتعامل 

لوان ب�س������كل �س������به يومي، ويو�سل عرب اللون  مع االأ

ن�ساين بكل جتلياته. لوان يف الرتاث يعني الوجود االإ حا�رسه مبا�سيه معترباً اأن عامل االأ

أق�س������ام الرتاث ال�س������عبي غري املادي املتوافرة  ل������ذا ركز الكاتب بحثه على جتليات اللون يف ا

مثال ال�س������عبية، ويف الت�سابيه،  غنية ال�س������عبية ال�س������فاهية، ويف الزغرودة، والتنويحة، واالأ يف االأ

واحلزازير ونداءات الباعة، وامل�سطلحات ال�سعبية.

������عبي وتعبرياته 

عبي 

ان، 

ادر عن وزارة الثقافة، الهيئة العامة ال�سورية 

 /

ل������وان يف الرتاث 

فاهي حتتاج ملجلدات وعمل جماعي 

ت على 

 تفرعات ذلك العن������وان الكبري املتداول يف 

عبي الذي يتعامل 

ل عرب اللون 
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ديب �لدكتور ح�سين مروة، �أحد �أهم �ل�سخ�سيات  ُيعدُّ �لموؤرخ و�لمفكر و�الأ

�لعربية �لتي لعبت دورً� كبيرً� في ر�سم فكرنا وروؤية تر�ثنا في �لقرن �لع�سرين 

�سئلة، ويقدم  رة �أن يطرح �الأ نه ��ستطاع بقوة، ومن زو�يا منحنية حادة متب�سّ الأ

حد�ث  جوبة �لو�عية �لمدركة جيدً� لر�سالة �لموؤرخ �لذي يلتقط من �الأ لها �الأ

�سعة، ويقوم بتحليل  دبية و�لتر�ثية و�لتاريخية حزمة من �الأ و�ل�سخ�سيات �الأ

�لحّية،  �لجو�نب  مختلف  في  �سمولي،  منهج  �إلــى  �لو�سول  بهدف  �أطيافها 

و�سع  في  كثيرً�  نجح  وقــد  �لمجهولة،  �أو  �لمهملة  �أو  �لمطمو�سة  وال�سّيما 

مثلة كثيرة.. »عناوين جديدة لوجوه قديمة« و�الأ

»�لنابغة �لذبياني« �لبدوي �لذي ترك منازل قومه وعا�ش في بالط  فهذ� 

�أبي قابو�ش �لنعمان �لثالث بن �لمنذر، ملك �لحيرة و�لعر�ق، و�عتاد مثل هذ� 

مر�ء �لغ�سانيين في �ل�سام، والب�ش هذ� �لعي�ش عند  �لترف كذلك في ق�سور �الأ

ة ور�سالة املوؤرخ ح�سني مروَّ

اآخر الكالم
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هوؤالء وهوؤالء، مالب�سًة �ت�سلت بم�ساعر نف�سه و�أعماق وجد�نه، فبدلت من �سور 

�لحياة وقيمتها ومعانيها عنده تبدياًل تجاوز �لنو�حي �ل�سطحية من ذ�ته �إلى 

له  منا�ش  �رتباطًا عميقًا ال  �لجديد  �لعي�ش  بهذ�  فارتبط  �لبعيدة،  �أغو�رها 

عرفت  �لتي  »�العتذ�ريات«  وخلقت  كله،  ن�ساني  �الإ �سلوكه  في  ينعك�ش  �أن  من 

�إلى �لنعمان �لثالث، فجاءت تعبيرً� وجد�نيًا العهد  �أ�سعاره  به مجموعة من 

لل�سعر �لجاهلي بمثله قبلها..

وهذ� »�بن �لمقفع« وكتابه »كليلة ودمنه« وكل ما كتبه غيرها، �لتي ظلت 

مور  منذ يومها ذ�ك »مخرزً�« في عيون �لم�ستبدين �لطائ�سين، ويتطرق �إلى �الأ

ديب و�لمفكر �ل�سيا�سي �لو�عي �لذي �عتملت  و�لعو�مل �لتي جعلت من ذلك �الأ

�لثورة في نف�سه وفي ح�ّسه وفي عقله في وقت و�حد، فتو�زنت ثورته �لتعليمية 

�لعقلية فاإذ� هذ� �لتو�زن �لعجيب �لنادر، ي�ستنبط من عبقرية �بن �لمقفع 

ديب �ل�سيا�سي �لفكري �لمكتمل ن�سجًا وثورًة وح�سن ق�سد وبعد نظر،  ذلك �الأ

وجالدة �أ�سلوب، وقوة تاأليف، و�سعة �أفق..

وهذ� ب�سار بن برد ذلك �ل�ساعر �لذي ماز�ل مظلومًا منذ ولدته �أمه، �إلى 

�لكبرى،  �لهجاء، كانت محنته  �ل�سعري، في  �سوطه  يومنا هذ�، فمن لدغات 

فقد كان �لظلم يعظم في حياته ويكبر، كلما �أوغل في هجاء �لقوم، فتر�كمت 

�لب�سرة«  »�أ�سر�ف  �لعظيم.. لقد كرهه  �ل�ساعر  �سيرة هذ�  �لماأ�ساة في  ف�سول 

يلتم�سون  فــاإذ� هم  �سياطه،  لهيب  �أعر��سهم من  يوفر  يكن  لم  نه  الأ ومقتوه، 

يقاع به، فاأ�ساعو� في �لعامة �أنه ينتهك �أعر��ش �لن�ساء، ويف�سد  كل حيلة لالإ

باحي.. ثم دخلو� في روع �لخليفة �لمهدي �أنه يهجوه  �أخالق �ل�سباب بغزله �الإ

ويتحدث عنه ب�سوء، فاأوغرو� عليه �سدره، وهذ� �أول تزوير �أ�ساعوه عن ب�سار، في 

حياته، ثم �ساع عنه هذ� �لزور بعد �نق�ساء حياته �إلى يومنا هذ�..

ب�سار  �أف�سد على  قد  �الجتماعي  �لظلم  �أن  كله  مــر  �الأ و�لحقيقة في هذ� 

و�لنقد  و�لبناء  �لخير  وجهة  غير  �إلــى  عبقريته  و�سرف  �ساعريته،  برد  �بن 

حيان، وبالمديح �أقّل  يجابي، فاإذ� هو م�سغول بالهجاء �أكثر �الأ �الجتماعي �الإ
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�أو  للعطاء،  �أو طلب  �لنف�ش،  دفاع عن  مر  �الأ و�إذ� هجاوؤه في غالب  حيان،  �الأ

�النتقام ممن يق�سر في مدحه بعد مدحِه..

�أنه قد �فترى عليه �لتاريخ،  �أّما »�أبو نو��ش« فيعتقد �لدكتور ح�سين مروة، 

حاديث،  �الأ ومبتذل  خبار،  �الأ غر�ئب  قــرون، من  �سيرته، خالل  في  �لت�سق  بما 

�أذهــان  في  هي  كما  �ل�سورة،  هذه  على  يكن  لم  و�لرجل  �لمجون..  وم�ستقبح 

�لكثيرين حتى �ليوم، و�إنما تختلف �سورته �لو�قعية  �ختالفًا و��سحًا عن ذلك.. 

فقد كان ذ� مكانة بين علماء ع�سره، تطمح �إليه �أعناق كثير من مثقفي ع�سره، 

وكان معدودً� من ذوي �لر�أي و�لنظر بمختلف �سنوف �لثقافة و�لمعرفة �لتي 

ول، و�لحق �أن �لتاريخ بر�ء من تهمة �الفتر�ء  و�سل �إليها �أهل �لع�سر �لعبا�سي �الأ

على �أبي نو��ش، فلي�ش كتبة �لتاريخ هم �لذين �أ�سافو� �إلى �سيرته ما قد م�سخ 

�سيرته و�سوهها، و�إنما هناك عامل خطير �ل�ساأن في هذ� كله، ذلك �أن �أبا نو��ش، 

كبر من  كان من حق �لجماهير عليه في ع�سره �أن يخ�ش ق�سيتها بالن�سيب �الأ

فنه �لعبقري، ولكنه خذل ق�سّية هذه �لجماهير خذالنًا عجبًا، فعاتبته على 

ن�ساني �ل�سليم.  ذ�ك، باأن �أ�ساحت وجهها عنه، وحقدت عليه حقدها �الإ

هارون  مجل�ش  �إلى  و�سل  وعندما  �لجماهير،  �سميم  من  نو��ش خرج  �أبو 

عناق.. �أخذته �لموجة �إلى خ�سم  �إليه �الأ �لر�سيد �سار علمًا في بغد�د، تمد 

دنيا جديدة، �نغمر في تيارها �لقوي، و�أ�سبح من �سميم �لعابثين �لمتنطلين 

ون�سي كدحه و�سقاءه كله، ون�سي دنيا عرف فيها �لنا�ش ي�سّقون ليلهم ونهارهم 

لقد  و�لطماأنينة..  و�لر�حة  و�لك�ساء  �لغذ�ء  �إلى  حاجاتهم  �أدنى  يبلغون  ثم 

و�النحالل،  للتف�سخ  رمــزً�  منه  فجعلت  ق�سيتهم،  وخــان  قومه  �أبناء  خــذل 

وظلت �لجماهير تتو�رث ذكره رمزً� للمجون، و�لد�أب على �ل�سكر و�لترهات، 

ثم �أ�سافت �إلى �سيرته كل خبر يدل على مجانة �أو فكاهة �أو خالعة.. �إنه عقاب 

لم�ساكلها  ويتنكر  ق�سيتها،  يخون  من  كل  من  �لعادل  و�نتقامها  �لجماهير 

وهمومها..
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التنسى آن تضع أغلفة كتب


